
— is de heer Vandenberghe, S., wonende te Nazareth, benoemd tot
rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge,
voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2007, is Mevr. Vervaeke, E.,
substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings
bij deze rechtbank op 1 mei 2007.

Bij koninklijke besluiten van 1 april 2007, die in werking treden op de
datum van de eedaflegging :

— is de heer Beke, G., substituut-procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot eerste substituut-
procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie
jaar;

— is Mevr. Depoorter, A., substituut-procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot eerste substituut-
procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie
jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2007/35466]

21 MAART 2007. — Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het
aanslagjaar 2007 van de coëfficient zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2° van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 255 gewijzigd bij het decreet van
19 december 1997 en op artikel 257, § 1 , 2°, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998, het decreet van 6 juli 2001, en bij
het decreet van 19 december 2003.

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;

Overwegende dat voor het aanslagjaar 2007 de aanslagvoet na desindexatie voor de onroerende voorheffing op
materieel en outillage, alsook de verminderingen voor kinderlast en handicap dringend dienen te worden vastgesteld
met het oog op de inkohiering van de aanslagen voor het aanslagjaar 2007,

Besluit :

Artikel 1. De coëfficiënt, bedoeld in artikel 255 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, vierde en
vijfde lid, zoals toegevoegd door het decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1998, artikel 12, wordt voor wat het Vlaams Gewest betreft voor het aanslagjaar 2007 vastgesteld op 0,8316.

De onroerende voorheffing voor materieel en outillage voor het aanslagjaar 2007 wordt daarmee bepaald op
2,08 pct. voor wat het Vlaams Gewest betreft.

— M. Vandenberghe, S., domicilié à Nazareth, est nommé juge
consulaire au tribunal de commerce de Bruges, pour un terme de cinq
ans.

Par arrêté royal du 1er avril 2007, Mme Vervaeke, E., substitut du
procureur du Roi près le tribunal de première instance de Courtrai, est
désignée, à titre définitif en qualité de premier substitut du procureur
du Roi près ce tribunal à la date du 1er mai 2007.

Par arrêtés royaux du 1er avril 2007, entrant en vigueur à la date de
la prestation de serment :

— M. Beke, G., substitut du procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Gand, est désigné en qualité de premier substitut
du procureur du Roi près ce tribunal, pour un terme de trois ans;

— Mme Depoorter, A., substitut du procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Gand, est désignée en qualité de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, pour un terme de trois
ans.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.
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Art. 2. De tabel, bedoeld in artikel 257, § 1, 2°, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals
gewijzigd door het decreet van 19 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de onroerende voorheffing, artikel 3, het decreet van 6 juli 2001 en het
decreet van 19 december 2003, wordt voor wat het Vlaams Gewest betreft voor het aanslagjaar 2007 als volgt gewijzigd :

Aantal in aanmerking komende kinderen Totaal bedrag van de vermindering in EUR

2 6,49 EUR

3 10,28 EUR

4 14,39 EUR

5 18,86 EUR

6 23,66 EUR

7 28,82 EUR

8 34,34 EUR

9 40,18 EUR

10 46,41 EUR

In datzelfde artikel wordt in § 1, 2°, tweede lid het bedrag van 5,40 EUR voor wat het Vlaamse Gewest betreft voor
het aanslagjaar 2007 gewijzigd in 6,49 EUR.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2007.

Brussel, 21 maart 2007.
D. VAN MECHELEN

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2007/35535]

Vlaamse Opera VZW. — Voordracht van de leden van de algemene vergadering, van de raad van bestuur
en van het dagelijks bestuur van de Vlaamse Opera VZW in oprichting

Een besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 bepaalt wat volgt :

Artikel 1. De volgende 14 personen worden voorgedragen als lid van de algemene vergadering :

1° de heer Paul Cools, Zeedijk 300, te 8434 Westende (Middelkerke);

2° de heer Willy Claes, Berkenlaan 62, 3500 Hasselt;

3° de heer Stefan Frans Vuzdugan, Baeckelmansstraat 14, 2830 Tisselt;

4° de heer Peter Vandamme, Oude Zak 55, bus 2, 8000 Brugge;

5° de heer Luc Jansegers, Molenveldweg 27, 2880 Bornem;

6° Mevr. Katia Segers, Bombardonstraat 184, 1770 Liedekerke;

7° Mevr. Inge Schoups, Transvaalstraat 29, 2600 Berchem;

8° Mevr. Mieke Van Nuland, Zemstbaan 190, 2800 Mechelen;

9° de heer Bartold Marechal, Constitutiestraat 88, 2060 Antwerpen;
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