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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36105]
Participatie Maatschappij Vlaanderen NV. — Verdeling van waarborgen in het kader van de waarborgregeling

voor K.M.O’s naar aanleiding van de derde oproep tot financiële instellingen van 9 mei 2006

In uitvoering van artikel 6, § 2, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde
procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen en artikel 6, § 2, van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling
voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken, kent de Vlaamse
minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse handel de volgende waarborgen toe :

Antwerps Beroepskrediet S 7.800.000,00
Brabants Beroepskrediet S 500.000,00
Dexia Bank S 10.644.774,00
Federale Kas voor het Beroepskrediet S 3.000.000,00
Helfboom S 750.000,00
Lanbokas S 1.000.000,00
Middenstands Deposito- en kredietkantoor S 2.200.000,00
Netwerk Rentevrij S 570.000,00
Onderlinge Borgstelling voor Zelfstandigen S 1.000.000,00
Société de Caution Mutuelle des Entreprises S 600.000,00
Triodos Bank S 2.000.000,00
West-Vlaamse Bank S 12.126.284,18

*
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[C − 2006/36064]
30 MAART 2006. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 1°, 3°, en 12 van het ministerieel besluit van

29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van
steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,

Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij de
decreten van 19 december 2003, 15 juli 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen
voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2006;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de opname van de nieuwe technologieën in de limitatieve technologieënlijst een integraal

onderdeel uitmaakt van de procedure tot afhandeling van een steundossier;
Overwegende dat om deze redenen de nieuwe vereenvoudigde administratieve afhandeling van een steundossier

in het gedrang komt. De vertraging als gevolg hiervan kan ervoor zorgen dat de steun niet doelmatig is en overbodig
wordt. Daardoor kunnen de beoogde milieudoelstellingen niet meer worden bereikt;

Overwegende dat om deze redenen dit besluit dringend in werking dient te treden,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 11, 1°, van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt de ecologie-investering brandertechnologieën of nabehandeling-
techniek in de asfaltindustrie met technologiecode 679 van de limitatieve technologieënlijst geschrapt.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 11, 3°, van hetzelfde besluit worden de ecologie-investeringen, vermeld in bij-
lage I, II, III en IV, gevoegd bij dit besluit, aan de limitatieve technologieënlijst toegevoegd.
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Art. 3. Ter uitvoering van artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de technologiecode 141 van de ecologie-investering natte betonrecycleringsinstallatie wordt vervangen door de
code 1226, vermeld in bijlage V, gevoegd bij dit besluit;

2° de technologiecode 828 van de ecologie-investering low-NOx-brander bij ketels met een vermogen van 100 kW,
tot 300 MW wordt vervangen door de code 1227, vermeld in bijlage VI, gevoegd bij dit besluit;

3° de technologiecode 126 van de ecologie-investering geluidsarme compressoren en condensors wordt vervangen
door de code 1228, vermeld in bijlage VII, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2006.

Brussel, 30 maart 2006.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
F. MOERMAN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2006/36065]
17 MAART 2006. — Ministerieel besluit houdende de beslissing tot het sluiten van een overeenkomst houdende

gelijkstelling met erkenning met één van de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege erkende
voorzieningen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 7 mei 2004, 24 juni 2005,
25 november 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, zoals
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2001, 25 oktober 2002, 13 december 2002,
9 mei 2003, 14 november 2003, 2 april 2004, 22 oktober 2004, 11 maart 2005, 15 april 2005 en 2 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 houdende gelijkstelling van voorzieningen,
gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met de in het kader van de zorgverzekering van rechtswege
erkende voorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies van de administratie,

Besluit :

Artikel 1. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met één van de in het kader van de
zorgverzekering van rechtswege erkende voorzieningen wordt afgesloten met de in de bijlage bij dit besluit opgesomde
voorzieningen.

Art. 2. De overeenkomst houdende gelijkstelling gaat in op 1 april 2006 na ondertekening door de leidend
ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds van de overeenkomst.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Brussel, 17 maart 2006.

I. VERVOTTE

Enige bijlage bij het ministerieel besluit van 17 maart 2006 houdende de beslissing tot het sluiten van een
overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met één van de in het kader van de zorgverzekering van
rechtswege erkende voorzieningen

1. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met een rusthuis wordt afgesloten met de voorziening
Rustoord Bloemendal, Koning Albertlaan 88, te 1082 Brussel. Aan de voorziening wordt het gelijkstellingsnum-
mer 60012514 toegekend.

2. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met een rust- en verzorgingstehuis wordt afgesloten
met de voorziening Rustoord Bloemendal, Koning Albertlaan 88, te 1082 Brussel. Aan de voorziening wordt het
gelijkstellingsnummer 60012613 toegekend.

3. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met een dagverzorgingscentrum wordt afgesloten met
de voorziening Dagverzorgingscentrum « De Zonnebloem », De Selliers de Moranvillelaan 120, te 1082 Brussel. Aan de
voorziening wordt het gelijkstellingsnummer 60012712 toegekend.

4. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met een dienst voor gezinszorg wordt afgesloten met
de voorziening Dienst voor gezinszorg en schoonmaakhulp OCMW Sint-Agatha Berchem, De Selliers de Moranville-
laan 120, te 1082 Brussel. Aan de voorziening wordt het gelijkstellingsnummer 60012811 toegekend.

5. Een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met een serviceflat wordt afgesloten met de
voorziening Heizelheem, Citroenbomenlaan 15, te 1020 Laken. Aan de voorziening wordt het gelijkstellingsnum-
mer 60013009 toegekend.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 maart 2006 houdende de beslissing tot het sluiten
van een overeenkomst houdende gelijkstelling met erkenning met één van de in het kader van de zorgverzekering van
rechtswege erkende voorzieningen.

Brussel, 17 maart 2006.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
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