
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2007/203018]N. 2007 — 4040 (2007 — 1848)
25 APRIL 2007. — Wet houdende diverse bepalingen (IV)

Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, derde editie, nr. 138,
bladzijde 25131 : in de Nederlandse tekst van artikel 137, 1o, « in
artikel 228, § 2, 9o, k, vermelde diverse inkomsten » lezen in plaats van
« in 228, § 2, 9o, vermelde diverse inkomsten ».

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2007/21120]N. 2007 — 4041 (2007 — 1850)
27 APRIL 2007. — Programmawet. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, derde editie, nr. 138,
bladzijde 25187 :

- in de tekst van artikel 153, tweede lid, 1o, « artikel 147 » lezen in
plaats van « artikel 116 »;

- in de tekst van artikel 153, tweede lid, 4o, « artikel 150 » lezen in
plaats van « artikel 119 ».

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36236]N. 2007 — 4042

6 JULI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van
risicokapitaal in Vlaanderen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, gewijzigd
bij het decreet van 22 december 2006, inzonderheid op de artikelen 12, tweede lid, 15, eerste lid, 21, en 32, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van
19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, inzonderheid op de artikelen 9, 33 tot 35,
en 41;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart 2007;
Gelet op het advies 43.114/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2007;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse

Handel;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het
decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen wordt vervangen door wat
volgt :

« Art. 9. Na de afsluiting van de eerste erkenningsperiode kunnen risicokapitaalverschaffers een erkenning
aanvragen op doorlopende basis. De aanvraagdossiers worden chronologisch onderzocht op basis van de datum van
de erkenningsaanvraag waarnaar verwezen wordt in artikel 14. Binnen de termijn, vermeld in artikel 16, beslist
ARKimedes Management in het belang van de ARKimedes-fondsen over de omvang van de middelen die uit de
beschikbare middelen worden toegewezen aan de aanvragers die een erkenning verkrijgen. »

Art. 2. In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt het getal « 1 000 000 » vervangen door het getal « 1 500 000 ».

Art. 3. In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de woorden « van artikel 16, 2° en/of 3° van het ARK-decreet »
geschrapt en vervangen door « inzake aantal werknemers, jaaromzet of jaarlijks balanstotaal », terwijl ook in artikel 34,
2° de woorden « vermeld in artikel 16, 2° en/of 3° van het ARK-decreet » worden vervangen door de bewoording
« inzake aantal werknemers, jaaromzet of jaarlijks balanstotaal ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2007/203018]F. 2007 — 4040 (2007 — 1848)
25 AVRIL 2007. — Loi portant des dispositions diverses (IV)

Erratum

Au Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition, no 138, page 25131 :
lire dans le texte néerlandais de l’article 137, 1o, « in artikel 228, § 2,
9o, k, vermelde diverse inkomsten » au lieu de « in 228, § 2, 9o, vermelde
diverse inkomsten ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2007/21120]F. 2007 — 4041 (2007 — 1850)
27 AVRIL 2007. — Loi-programme. — Erratum

Au Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition, no 138, page 25187 :

- dans le texte de l’article 153, alinéa 2, 1o, lire « l’article 147 » au
lieu de « l’article 116 »;

- dans le texte de l’article 153, alinéa 2, 4o, lire « l’article 150 » au
lieu de « l’article 119 ».
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