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MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2011/31481]N. 2011 — 2594 (2011 — 1237)
7 APRIL 2011. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen (bijlage III). —
Erratum

In het Belgisch Staatsbladvan 9 mei 2011, pagina 27006, is het nodig
om :

1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te
kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de
fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20.

TE VERVANGEN DOOR
1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te

kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de
fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20 procent.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Ch. PICQUE

De Minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadvernieuwing,

Mevr. E. HUYTEBROECK

De Minister van Openbare Werken, Vervoer,
Gemeentelijke en Gewestelijke Informatica
en van Voogdij van de Haven van Brussel,

Mevr. B. GROUWELS

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2011/22329]

23 FEBRUARI 2011. — Koninklijk besluit voor de toekenning van
een toelage van 1.000 EUR aan de VZW ARC « Action et Recherche
culturelles, régionale du Brabant wallon-Namur-Luxembourg »
sectie BW voor begrotingsjaar 2011

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financieringswet van 22 december 2010 voor het
begrotingsjaar 2011, inzonderheid artikel 2;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat inzonderheid
op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, inzonderheid gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven
op 17 februari 2011;

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Gezinsbeleid met name
belast is met het intensiveren van initiatieven met betrekking tot de
veiligheid van jongeren op het internet;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31481]F. 2011 — 2594 (2011 — 1237)
7 AVRIL 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d’entreprises
(annexe III). — Erratum

Dans le Moniteur belge du 9 mai 2011 à la page 27006, il y a lieu de
remplacer :

1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te
kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de
fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20.

PAR
1° De fietsenstalling heeft voldoende plaatsen om de fietsen te

kunnen stallen van de werknemers en de bezoekers die zich met de
fiets naar de site begeven, vermeerderd met 20 procent.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l’Environnement,
de l’Energie, de la Politique de l’Eau,

de la Rénovation urbaine
Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre chargée des Travaux publics,
des Transports, de l’Informatique régionale

et communale et de la Tutelle sur le Port de Bruxelles
Mme B. GROUWELS

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2011/22329]

23 FEVRIER 2011. — Arrêté royal portant octroi d’une subvention de
1.000 EUR pour l’ASBL ARC « Action et Recherche culturelles,
régionale du Brabant wallon-Namur-Luxembourg » section BW
pour l’année budgétaire 2011

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l’année budgé-
taire 2011, notamment l’article 2;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124;

Vu l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public
fédéral Sécurité sociale, complété notamment par l’arrêté royal du
28 août 2002;

Vu l’avis favorable de l’Inspection des Finances, donné le
17 février 2011;

Considérant que le Secrétaire d’Etat à la Politique des Familles est
notamment chargée de renforcer les initiatives sur la sécurité des jeunes
sur internet;
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