
Art. 9. Het bedrag dat door de maatschappij bij niet-naleving van de toekenningsvoorwaarden voor de toelage
terugbetaald moet worden, wordt vastgesteld door volgende formule :

R = (1-(D/30)2) × M waarbij
R = het bedrag van de terugbetaling;
D = de in jaren uitgedrukte duur van de periode waarin de voorwaarden werden nageleefd;
M = het bedrag van de toelage is.
Het bedrag van de subsidie die gestort wordt om een technisch of stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoek te

betalen dat besluit tot de opgave van de samenwerkingsverrichting, wordt niet terugbetaald.

Art. 10. De samenwerkingsovereenkomst moet minstens wat volgt bevatten :
1o de identiteit van de partners;
2o het doel van de samenwerkingsverrichting;
3o de nagestreefde doelstellingen;
4o de bestemming van de gekozen tegemoetkoming overeenkomstig artikel 2, § 4, van dit besluit en de motivering

ervan;
5o de planning van de samenwerkingsverrichting;
6o de personen die voor de woningen in aanmerking komen;
7o de soorten beoogde woningen, waarbij het aantal huur- en koopwoningen wordt aangegeven;
8o de maximale termijn waarin de woningen opgetrokken moeten worden overminderd artikel 5, 5o, van dit

besluit;
9o de normen waaraan de woningen moeten voldoen onverminderd artikel 5, 2o en 3o;
10o de aanvaardingsvoorwaarden voor de kandidaat-huurders, bewoners of aankopers;
11o de verkoop-, huur- of bewoningsvoorwaarden;
12o in voorkomend geval, de gewestelijke tegemoetkomingen die voor de samenwerkingsverrichting reeds

bestemd zijn, alsmede de financieringsmodaliteiten;
13o de uitgevoerde juridische modaliteiten die met name in artikel 2, § 2, van dit besluit bedoeld zijn;
14o de verdeling van de subsidie indien er meerdere vastgoedbeheerders aan de samenwerkingsverrichting

deelnemen;
15o de ondertekening door de partners.

Art. 11. § 1. Een samenwerkingscel heeft als opdracht advies uit te brengen over het ontwerpprogramma tot
verdeling van de subidie voorgesteld door de ″Société wallonne″ of het bestuur en over het bedrag van de subsidie
overeenkomstig artikel 4, § 1, 3o, van dit besluit.

§ 2. De cel bestaat uit :
1o één vertegenwoordiger van de Minister van Huisvesting, die het voorzitterschap op zich neemt;
2o één vertegenwoordiger van het bestuur, die het secretariaat waarneemt;
3o één vertegenwoordiger van de ″Société wallonne″;
4o één vertegenwoordiger van de ″Confédération de la Construction wallonne″ (Verbond van de Waalse

Bouwaannemers);
5o één vertegenwoordiger van de cel voor financiële informatie opgericht bij besluit van de Waalse Regering van

24 maart 2005;
6o twee vertegenwoorigers van de ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ (Unie van de Waalse steden en

gemeenten), waaronder één de openbare huisvestingsmaatschappijen vertegenwoordigt.
De cel kan vertegenwoordigers van andere instellingen of deskundigen uitnodigen.

Art. 12. Voor het jaar 2008 wordt de subsidieaanvraag waarvan sprake in artikel 3 van dit besluit uiterlijk tegen
31 oktober aangevraagd.

Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14. De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juni 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,
A. ANTOINE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2008/31371]N. 2008 — 2349 (2008 — 1614)
24 APRIL 2008. — Ordonnantie betreffende de voorzieningen

voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2008, pagina 25666, dient in de
artikelen 11 (paragraaf 11) en 22 (1e paragraaf) de Griekse a vervangen
te worden door de Griekse B.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2008/31371]F. 2008 — 2349 (2008 — 1614)
24 AVRIL 2008. — Ordonnance relative aux établissements d’accueil

ou d’hébergement pour personnes âgées. — Erratum

Au Moniteur belge du 16 mai 2008, page 25666, il y a lieu de remplacer
dans l’article 11 (paragraphe 11) et l’article 22 (1er paragraphe), la lettre
grecque a par la lettre grecque B.
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