
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 het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2008;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2008;
Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 betreffende de uitvoering en de financiering van

de bodemsanering van tankstations bepaalt dat de uitbater, de bezetter of de eigenaar van een terrein die in geval van
sluiting zijn recht op de tegemoetkoming van het overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002
ingesteld Fonds wenst te laten gelden, op straffe van verval vanaf de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad over een termijn van zes maanden beschikt om zijn aanvraag tot tegemoetkoming bij aangetekend schrijven
met bericht van ontvangst in te dienen;

Overwegende dat het besluit van 20 januari 2005, zoals gewijzigd op 22 maart 2007, in de toekenning van subsidies
voorziet om de uitvoering van voorafgaande indicatieve onderzoeken te stimuleren voor zover de subsidieaanvragen
uiterlijk twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007,
namelijk 20 september 2008, worden ingediend;

Overwegende dat talrijke dossiers die nog het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaand indicatief
onderzoek, bij het Fonds ingediend werden;

Dat de resultaten van de talrijke onderzoeken pas na 20 september 2008 gekend zullen zijn, en dus ook of ze
mogelijk in aanmerking komen voor de gewestelijke subsidie;

Dat de termijn voor de indiening van een gewestelijke subsidieaanvraag verlengd moet worden om het principe
van gelijke behandeling in stand te houden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van
subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation worden
de woorden ″twaalf maanden na de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de sanering van de tankstations″
vervangen door de woorden ″30 juni 2009.″

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 2008.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN
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[2008/31386]N. 2008 — 2466 (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 dient op pagina 25669 in
de Franse versie het eerste lid van artikel 11, § 1, vervangen te worden
door de volgende bepaling :

« Aucun établissement visé à l’article 2, 4°, a), b) α, c), d), e), f) ou g),
ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des
services dans un établissement visé à l’article 2, 4°, b) β, sans avoir été
préablement agréé. »

Op pagina 25670 dient in de Nederlandse en de Franse versie in
artikel 11, § 1, vijfde lid, 11°, de Griekse letter α (alpha) vervangen te
worden door de Griekse letter β (beta).

Op pagina 25672 dient in de Nederlandse en de Franse versie in
artikel 22, § 1, tweede lid, de Griekse letter α (alpha) vervangen te
worden door de Griekse letter β (beta).

Dit erratum vervangt het erratum dat bekendgemaakt werd in het
Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008. »

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2008/31386]F. 2008 — 2466 (2008 — 1614)

24 AVRIL 2008. — Ordonnance relative aux établissements d’accueil
ou d’hébergement pour personnes âgées. — Erratum

« Dans le Moniteur belge du 16 mai 2008, page 25669, il y a lieu de
remplacer, dans la version française, l’alinéa 1er de l’article 11, § 1er, par
la disposition suivante :

« Aucun établissement visé à l’article 2, 4°, a), b) α, c), d), e), f) ou g),
ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des
services dans un établissement visé à l’article 2, 4°, b) β, sans avoir été
préalablement agréé. »

A la page 25670, il y a lieu de remplacer dans la version néerlandaise
et française à l’article 11, § 1er, alinéa 5, 11°, la lettre grecque α (alpha)
par la lettre grecque β (beta).

A la page 25672, il y a lieu de remplacer dans la version néerlandaise
et française à l’article 22, § 1er, alinéa 2, la lettre grecque α (alpha) par
la lettre grecque β (beta).

Le présent erratum remplace l’erratum publié au Moniteur belge du
14 juillet 2008. »
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