
Het bedrag bedoeld in het vierde lid wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, §§ 1 en 3, 2°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992.

(3) Totaal bedrag van de terug te betalen korting
Het bedrag van de korting wordt door de leverancier berekend op basis van de verkoopprijs van het voertuig

(inclusief BTW), zoals vermeld op de factuur die de levering vaststelt. Het bedrag van de BTW wordt op de
verkoopprijs van het voertuig berekend vóór het verlenen van de korting op factuur.

(4) De administratieve geldboete die kan worden opgelegd, in geval van een onrechtmatige aanvraag tot
terugbetaling, bedraagt ten hoogste het dubbel van het toegekende of toe te kennen bedrag van de korting of
terugbetaling.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van de regels voor de toekenning van
een korting voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer of van
een dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03334]N. 2007 — 2563 (2007 — 2424)
7 JUNI 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92

op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies,
betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2007 dient, in de Nederlandse
tekst op bladzijde 31899 de hoofding « FEDERALE OVERHEIDS-
DIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE » te worden vervangen
door « FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/22808]N. 2007 — 2564
21 APRIL 2007. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag

van de toelage voor het jaar 2007 toegekend aan de erkende
geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het
koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen
voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor
thuisverzorging alsook de voorwaarden voor het toekennen van
deze toelage

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

Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wet op de
ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging,
inzonderheid op artikel 5, §1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980,
het koninklijk besluit nr. 59 van 22 juli 1982 en de wet van 25 januari 1999;

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op
artikel 2.25.4;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de
normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor
thuisverzorging;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2002 houdende vaststel-
ling van de programmatiecriteria voor de geïntegreerde diensten voor
thuisverzorging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
12 oktober 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° erkende geïntegreerde dienst voor thuisverzorging : de dienst
bepaald in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot
vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïnte-
greerde diensten voor thuisverzorging die erkend zijn door de
bevoegde overheid;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03334]F. 2007 — 2563 (2007 — 2424)
7 JUIN 2007. — Arrêté royal modifiant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne

l’exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants,
des écrivains ou des artistes. — Erratum

Au Moniteur belge du 13 juin 2007, dans le texte français, à la
page 31899, on doit remplacer l’entête « SERVICE PUBLIC FEDERAL
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION » par « SERVICE PUBLIC
FEDERAL FINANCES ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/22808]F. 2007 — 2564
21 AVRIL 2007. — Arrêté royal fixant le montant du subside pour

l’année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile
agréés conformément à l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les
normes pour l’agrément spécial des services intégrés de soins à
domicile ainsi que les conditions d’octroi de ce subside

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

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de soins, notamment l’article 5, §1er,
modifiée par la loi du 8 août 1980, l’arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982
et la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des
dépenses pour l’année budgétaire 2007, notamment l’article 2.25.4;

Vu l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l’agrément
spécial des services intégrés de soins à domicile;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de
programmation des services intégrés de soins à domicile;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à l’arti-
cle 1er, 1°, de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour
l’agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, agréé par
l’autorité compétente;
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