Vlaamse regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 tot vaststelling
van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande
de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter
bevordering van de export

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op
17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 12, 55 tot en met 58,
en 94;
Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene
uitgavenbegroting
van
de
Vlaamse
Gemeenschap
voor
het
begrotingsjaar 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari
2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de
nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse
uitrustingsgoederen ter bevordering van de export, gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 november 2001
en 15 juli 2002;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
15 december 2005;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen, gegeven op 10 maart
2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel;
Na beraadslaging,

BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de
voorwaarden en de nadere regelen aangaande de
terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter
bevordering van de export, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 9 november 2001 en 15 juli 2002, worden
punt 2° en 4° vervangen door wat volgt:
“2° kleine en middelgrote ondernemingen: ondernemingen bedoeld
in bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Europese
Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van verordening
(EG) nr. 70/2001 van de Europese Commissie van 12 januari 2001
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen, en alle latere wijzigingen;”;
“4° de administratie: Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen, gekend onder het acroniem FIT (Flanders Investment
and Trade)”.

Art. 2. In artikel 5, §2, tweede lid, van hetzelfde besluit
worden de woorden “alsmede aan Export Vlaanderen” geschrapt.

Art. 3. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door
wat volgt:
“Art. 9. De gedelegeerd bestuurder van FIT organiseert de
controle op de toepassing van dit besluit. Hij duidt hiertoe
een controle organisme aan dat gemachtigd is om ter plaatse in
de begunstigde onderneming controle uit te oefenen op de
aanwending van de toegekende subsidies overeenkomstig artikel
56 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op
17 juli 1991.
Een aanvrager die zich niet houdt aan de bepalingen van dit
besluit, moet de subsidie terugbetalen.”

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het afzet- en
uitvoerbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, .......................

De minister-president van de Vlaamse regering,

Yves LETERME

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel,

Fientje MOERMAN

