
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2004/35945]

3 JUNI 2004. — Ministerieel besluit houdende de bijzondere voorwaarden met betrekking
tot de liquiditeit en solvabiliteit van de erkende kredietmaatschappijen

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 78, gewijzigd bij
het decreet van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder
kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen
erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, inzonderheid op artikel 11, § 2;

Overwegende dat voor voornoemd besluit een begrotingsakkoord werd verleend op voorwaarde dat op datum
van inwerkingtreding van dit besluit eveneens een ministerieel besluit in werking treedt, ter verduidelijking van de
terminologie « als uit het toezicht blijkt dat de liquiditeit of solvabiliteit van de erkende kredietmaatschappij in gevaar
gebracht wordt », vervat in artikel 11, § 2, van voornoemd besluit,

Besluit :

Artikel 1. De erkende kredietmaatschappij moet voldoen aan de volgende normen met betrekking tot de
kredietwaardigheid :

1° solvabititeitsnorm : het eigen vermogen moet minstens 6 % bedragen van het balanstotaal;

2° fundingnorm : de financiële schulden mogen maximum 94 % bedragen van de vorderingen op de kredietnemers
en de vorderingen op N.V. EVE – Eerste Vlaamse Effectisering openbare VBS naar Belgisch recht of enig andere
instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

3° liquiditeitsnorm : de contractuele betalingsverplichtingen voor uitstaande kredieten mogen op jaarbasis
maximum 94 % bedragen van de beschikbare middelen, de voorziene ontvangsten vanwege de kredietnemers en de
ontvangsten vanwege de vorderingen op N.V. EVE – Eerste Vlaamse Effectisering of enig andere instellingen voor
belegging in schuldvorderingen.

Art. 2. Indien uit de toestand op 31 december van een bepaald jaar, en dit voor de eerste maal op
31 december 2004, blijkt dat de erkende kredietmaatschappij niet voldoet aan de normen opgesomd in artikel 1, zal zij
voor 30 april van het daaropvolgende jaar aan de administratie meedelen welke maatregelen zij neemt of zal nemen
om alsnog te voldoen aan deze normen.

Indien de erkende kredietmaatschappij in navolging van het vorige lid geen maatregelen voorstelt, of indien deze
door de administratie als onvoldoende of onrealistisch worden beschouwd, dan kan de minister de procedure opstarten
zoals voorzien in artikel 11, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden
waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de
kredietinstellingen erkend door de Vlaamse regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2004.

Brussel, 3 juni 2004.

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,
M. KEULEN
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[2004/35987]

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
voor het ″HST-station Antwerpen — omgeving Kievitplein »

Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « HST-station
Antwerpen — omgeving Kievitplein » wordt voorlopig vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

2° Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlage III,
de toelichtingsnota.

Het gaat om :

1° een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2° de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3° een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven.
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