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Art. 25. § l. De aanvragen voor subsidies'waarvoor een vaste toezegging vôôr ljanuari2016is toegekend/ blijven

geregeld brj het besluit van de Waalse Regering van Î3december 2007beb'effende de financierirLg van de
î, zoaîs gewijzigd als volgt ;
l in artikel 17, § l/ worden de volgende wijzigingen aangebracht :
- in het ecrste lid worden de woorden //vij'f percent'''' vervangen door de woorden "'drie procent";
- In het bveede lid worden de woorden "tien percent" vervangen door de woorden /'zes procent//en worden de
woorden vijftien percent vervangen door de wooïden "negen procent";
- iii het derde lid worden de woorden tvvintig percenÈ vervangen door de woorden tien procent ;
2° artikel 9, 3", vervalt.

§ 2. Deze bepalingen h'eden in werking vanaf l januari 2016 voor de verschrildigde schijven.
Art. 26. De Mmîster van Leefinilieu is belast met de uitvoering van dîi: besluit,
Namon, 15 september 2016.
De Minister-President:,

P. MAGNETTE
De Minister van Lecfmiîieu/ Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit/ Vervoer en Dicrenwelzijn/

C. Dî ANTONTO

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN/
BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKEUNGSSAMENWERKING

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES/
COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C - 2016/15118]

[C - 2016/15118]

Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten
en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. —- Beiïoemingen. — Herbenoemingen

Commission d/avis sur les concessions de faveurs nobiliaires et sur
l octroi de distinctions honoïifiques de grade élevé. — Nomînatiens. — Renouvellements

Bij koninklijke besluiten van 16 september 2016 worden mevr. Cathy
BERX, de heer Denis MATFiEN, mevr. Isabeile MAZZARA en de heer
Dominique MOORKENS benaemd tôt lid van de Consultatieve

Par arrêtés royaux du 16 septembre 2016, Mme Cathy BERX/
M. Denis MATHEN, Mme Isabelle MAZZARA el: M. Dominique
MOORKENS ont été nommés membre de la Commission d'avis sur les

Commissie voor het toekeimen van adeïHjke gunsten en voor het
verlenen van eretekens van hoge graad voor een termijn van vier Jaar

concessions de faveurs nobiliaires et sur Foctroi de distin.cdons
honorifiques de grade élevé pour un terme de quah-e ans/ prenant coûts
le 1er septembre 2016.

met ingang van l september 2016.

Bij îîomrLklijkebesliiiÈenvan 16 septcmber 2016 worden jonkvrouw
Martine de BÂSSOMPIERRE, de heerDemck GOSSELIN, baron Didier
MATRAY/ de heer Hugo NYS/ jonkheer Jacques van RIJCKEVORSEL,
mevr. Jehanne SOSSON/ baron Johan SWINNEN en baron Philippe
VLERÏCK herbenoemd als Ud van bovengenoemde Commissie voor
een bveede termijn van vier jaar met ingarig van l september 2016.

Par arrêtés royaux du 16 septembre 2016, Mme Martine de BASSOMPIERRE, M. Demck GOSSEÊIN/ le baron Didier MATRAY, M. Hugo
NYS, M. Jacques van RIJCIŒVORSEL/ écuyer/ Mme Jehanne SOSSON/
le baron Johan SWINNEN et le baron Philippe VLERICK ont obtenu le

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
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renouveîlement de leur mandat de membre de ladite Commission pour
un second terme de quatre ans/ prenant cours le 1er septembre 2016.

[C - 2016/00624]

[C - 2016/00624]
21 JULI 2016. — Koninklîjk besluît tôt aanwijzîng van de leden
van de Raad van burgemeesters. — Rechtzettîng

In het Beîg-isch Staatsblad nr. 208 van 4 augushis 2016, bladzijde 47549,
moet de volgende correcfie worden aangebracht :

21 JUILLET 2016. — Arrêté Royal désignant les membres
du Conseil des bourgmesh'es. — Avis recEîficarif

Au Moniteur belge n° 208 du 4 août 2016, page 47549, il y a lieu
d apporter la correction suivante :

In de Nederlandse teksÈ/ lees: "Overwegende dai de heer Danuen

Dans le texte français, lire ; « ConsidéranE que Monsieur Damien

TFiTERY met benoemd is als burgemeester van Linkebeek" in plaats

THIERY est bourgmesh-e non nonuné de Linl<ebeek » au lieu de
« Considérant que Monsieur Damien THIERY est bourgmestre non

van "Overwegende dai: de heer Damien THIERY met benoemdis als
burgemeester van Dilbeek".

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE 2AKEN

nommé de Dilbeek ».
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[C - 20Î6/00602]
Tombola. — Vergunnmg

[C ~ 2016/00602]
Tombola. — Autorisation

Bi] komnklijk beslutt van 30 augustus 2016 genomen krachtens de

Un arrêté royal du 30 août 2016 pris en vertu de la loi du

wet van 31 december 1851, op de loterqen/ is vergunning verîeend

31 décembre 1851 sus les loteries, autorise l association sans but lucratif
« Société Royale de Zoologie d Anvcrs » à Anvers à organiser une

aan de vereniging zonder wînstoogmerk « Koninklijke MaatschappiJ
voor Dîerkunde van Antwerpen » te Antwerpen om van 1 apri] 2017

tôt en met 31 maart 2018 in het gehele land een tombolaoperade te
organiseren.

opération de tombola/ dans touE: le pays/ du 1er avril 2017 au
31 mars 2018 inclus.

