
Art. 2. De erkenning geldt vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 3. Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de aanvragende firma en de regionale screeningscentra.
Het wordt kenbaar gemaakt voor het brede publiek en voor professionelen op de website van het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid.

Brussel, 19 april 2007.

I. VERVOTTE

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2007/36705]

19 JULI 2007. — Ministerieel besluit houdende wijziging van de enige bijlage bij het ministerieel besluit
van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

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, 24 juli 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
laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006;

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 juni 2006, 14 november 2006 en 19 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2007;

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 bepaling betrekking heeft op een maatregel die met ingang van 1 januari 2006 uitwerking
heeft en waarbij aan de zorgkassen, de voorzieningen en de rechtsonderhorigen zo snel mogelijk duidelijkheid moet
worden geboden inzake de criteria op basis waarvan de aanvraag tot tenlasteneming kan worden aanvaard,

Besluit :

Artikel 1. In punt 50 van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring
van de handleiding zorgverzekering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 juni 2006, wordt het derde bolletje
vervangen door wat volgt :

+ « wat de aanvragen voor tenlasteneming voor residentiële zorg betreft, effectief verblijven in een erkende of met
een erkenning gelijkgestelde residentiële voorziening.

Wanneer de persoon verblijft in een residentiële voorziening die een erkenningsaanvraag bij de Vlaamse
Gemeenschap heeft ingediend, dan mag de zorgkas de aanvraag ook aanvaarden. De zorgkas mag in dit geval de
tenlastenemingen met terugwerkende kracht uitbetalen vanaf het moment dat de voorziening over een erkenning
beschikt.

In afwijking van het tweede lid kan de zorgkas ook aanvragen met terugwerkende kracht aanvaarden voor
personen die verblijven in een residentiële voorziening die voor de eerste keer een erkenningsaanvraag bij de Vlaamse
Gemeenschap heeft ingediend, als die erkenningsaanvraag tussen 1 januari 2006 en 1 mei 2006 nog in onderzoek was.
De aanvraag wordt in dit geval geacht ingediend te zijn op de dag dat de gebruiker in de residentiële voorziening is
opgenomen of op 1 januari 2006 als de gebruiker voor die datum al in de voorziening verbleef. De aanvraag moet
uiterlijk 31 december 2007 bij de zorgkas ingediend worden. Zodra de voorziening erkend is, betaalt de zorgkas de
tenlastenemingen met terugwerkende kracht uit. »
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Art. 2. In punt 64 van de enige bijlage bij hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden « integratietegemoet-
koming, hulp aan bejaarden en hulp van derden » vervangen door de woorden « integratietegemoetkoming en de
tegemoetkoming hulp aan bejaarden ».

Brussel, 19 juli 2007.

S. VANACKERE

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2007/36696]

18 SEPTEMBER 2007. — Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan E.ON Belgium NV
(BESL-2007-113)

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Gelet op artikel 16 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt;
Overwegende;
Dat E.ON Belgium NV, hierna genoemd ″de aanvrager″, op 11 juni 2007 bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor

de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd « de VREG », een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een
vergunning voor de levering van aardgas via het aardgasdistributienet aan eindafnemers in het Vlaamse Gewest;

Dat de aanvrager op vraag van de VREG bijkomende informatie heeft verstrekt om het aanvraagdossier te
vervolledigen;

Dat het dossier op 12 juli 2007 volledig werd verklaard;
Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake financiële capaciteit vastgesteld in

Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling I, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie
van de aardgasmarkt, zonder dat dit kan beschouwd worden als een goedkeuring of bekrachtiging van de inhoud van
het door de aanvrager ingediende business- en financieel plan door de VREG;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake technische capaciteit vastgesteld in
Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling I, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie
van de aardgasmarkt;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid,
zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling II, van voornoemd besluit van de Vlaamse Regering;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake de capaciteit om aan de
behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling III, van voornoemd besluit van
de Vlaamse Regering;

Dat de aanvrager bevestigt te voldoen aan de voorwaarden inzake de beheersmatige en juridische onafhankelijk-
heid ten opzichte van de netbeheerders, vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling IV, van hetzelfde besluit;

Dat de aanvrager bijgevolg voldoet aan de bepalingen van artikelen 32 tot en met 38 van het betreffende besluit;
Dat de aanvrager verklaart te zullen voldoen aan de openbare dienstverplichtingen opgelegd op grond van

artikel 18, 2°, van het decreet houdende de organisatie van de gasmarkt,
Beslist :

Artikel 1. Aan E.ON Belgium NV, met maatschappelijke zetel Kunstlaan 40, 1040 Brussel en ondernemingsnum-
mer 0478.242.563 wordt een leveringsvergunning toegekend voor de levering van aardgas via het aardgasdistributienet
aan eindafnemers in het Vlaamse Gewest.

De leveringsvergunning is geldig voor een onbepaalde termijn.

Art. 2. De aanvrager zal spontaan, ten laatste op 31 mei van elk kalenderjaar en voor de eerste maal op
31 mei 2008, en verder na elke aanvraag van de VREG, de informatie verschaffen bedoeld in Titel III, hoofdstuk VI,
artikel 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt.

Art. 3. De beslissing tot toekenning van de leveringsvergunning zal worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en in de daartoe geëigende publicaties van de VREG.

Brussel, 18 september 2007.

Voor de VREG :

André Pictoel,
Gedelegeerd Bestuurder.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2007/36697]
26 SEPTEMBER 2007. — Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt met

betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Nidera Handelscompagnie BV
(BESL-2007-116)

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Gelet op artikel 17 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor

elektriciteit;
Overwegende;
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