
DB DD

64. ANDERE BEDRIJFSLASTEN

640. Fiscale bedrijfslasten

64000. Onroerende voorheffing X Y

64010. Belasting op het erfgoed van vzw’s X Y

64030. Omloopbelasting X

64040. Kijk- en luistergeld X

64050. Lokale belastingen (afval, riool, enz.) X Y

65. FINANCIELE LASTEN

650. Schuldenlasten

6500. Lasten van langetemijnschulden

65001. Financiële lasten op huurschulden - financiering en gelijkgesteld X Y

65002. Financiële lasten op langetermijnschulden X Y

6501. Lasten van kortetermijnschulden

65010. Interesten op leningen als gevolg van subsidievertragingen X Y

65011. Financiel̈e lasten op kortetermijnschulden X Y

656. Diverse financiel̈e lasten

65600. Bankkosten X Y

669. Lasten over voorgaande boekjaren

669031. Inhalen op voorgaande boekjaren X Y

6691. Diverse diensten en goederen (onderverdelen zoals de rekeningen 61) X Y

6693. Afschrijvingen (onderverdelen zoals de rekeningen 63) X Y

6694. Andere bedrijfslasten (onderverdelen zoals de rekeningen 64) X Y

6695. Financiel̈e lasten (onderverdelen zoals de rekeningen 65) X Y

(X) in het kader van de toelage bedoeld in artikel 27
(Y) in het kader van de toelage bedoeld in artikel 53
(1) Uitsluitend in het geval van de aanvullende opdracht « begeleide huisvesting » zoals voorzien in artikel 10.
(2) Uitsluitend in het geval van de aanvullende opdracht « halte-bewaarplaats » zoals voorzien in artikel 10.
(3) Uitsluitend in het geval van de aanvullende opdracht « organisatie van vrijetijdsbesteding » zoals voorzien in

artikel 10.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2007/1131 van 22 mei 2008.

Namens het College van de Franse Gemeenschapscommissie,
B. CEREXHE, E. HUYTEBROECK,
Voorzitter van het College Collegelid belast met het Beleid inzake Bijstand aan gehandicapte personen

*

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2008/31430]N. 2008 — 2841 (2008 — 2269)

22 MEI 2008. — Besluit 2007/930 van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het
College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995
tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van
de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommis-
sie. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad d.d. 8 juli 2008, pagina 36.118, dient de
publicatie als nietig beschouwd te worden en dienen de nummers van
de artikelen als volgt gewijzigd te worden :

Art. 43/1. § 1. De personeelsleden genieten een eindejaarstoelage
tegen de door onderhavige onderafdeling vastgestelde voorwaarden en
modaliteiten.

Art. 43/3. Het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende
toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het
personeel der ministeries, of elke andere bepaling die het zou wijzigen,
is van toepassing op de leden van het personeel.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2008/31430]F. 2008 — 2841 (2008 — 2269)

22 MAI 2008. — Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l’arrêté du Collège de la
Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le
statut pécuniaire des membres du personnel des services du
Collège de la Commission communautaire française. — Erratum

Au Moniteur belge du 8 juillet 2008, page 36118, il y a lieu de
considérer la publication comme nulle et modifier les numéros d’article
comme suit :

Art. 43/1. § 1er. Les membres du personnel bénéficient d’une
allocation de fin d’année aux conditions et modalités fixées dans la
présente sous-section.

Art. 43/3. L’arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation
de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre
disposition qui le modifierait est d’application aux membres du
personnel.
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