
Art. 11. In artikel 4, § 1, wordt de heer Kurt BERTELOOT, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, ter vervanging van de
heer Wim NIMMEGEERS, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, als werkend lid benoemd van de Raad Levenslang- en
Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 12. In artikel 4, § 3, wordt de heer Dirk DE ZUTTER, Trierstraat 31-33, 1040 Brussel, ter vervanging van
Mevr. Marleen GYSELS, Trierstraat 31-33, 1040 Brussel, als werkend lid benoemd van de Raad Levenslang- en
Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 13. In artikel 4, § 4, wordt Mevr. Nele MUYS, Spastraat 8, 1000 Brussel, ter vervanging van Mevr. Isabelle
GOUDESEUNE, Spastraat 8, 1000 Brussel benoemd als werkend lid van de Raad Levenslang- en Levenbreed Leren van
de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 14. In artikel 5, § 1, wordt de heer Johan CLOET, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen, ter vervanging van
Mevr. Flora CARRIJN, Jozef De Bomstraat 11, 2018 Antwerpen benoemd als werkend lid van de Raad Hoger Onderwijs
van de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 15. In artikel 5, § 2, wordt

* de heer Raf SPITAELS, Jules Van Biesbroeckstraat 15, 9050 Gentbrugge, ter vervanging van Mevr. Anna DE
SCHUTTER, Trierstraat 31-33, 1030 Brussel, als werkend lid en

* Mevr. Anna DE SCHUTTER, Trierstraat 31-33, 1030 Brussel, ter vervanging van de heer Raf SPITAELS, Jules Van
Biesbroeckstraat 15, 9050 Gentbrugge, als plaatsvervangend lid

benoemd van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 16. In artikel 5 § 4 wordt Mevr. Nele MUYS, Spastraat 8, 1000 Brussel, ter vervanging van Mevr. Isabelle
GOUDESEUNE, Spastraat 8, 1000 Brussel, benoemd als werkend lid van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse
Onderwijsraad.

Art. 17. Dit besluit zal bij uittreksel worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een afschrift zal worden
bezorgd aan de betrokkenen.

Art. 18. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008.

Brussel, 17 oktober 2008.

Fr. VANDENBROUCKE

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[2008/203737]
7 OKTOBER 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 2006 tot uitvoering

van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en
middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, met betrekking tot de subsidie-
verlening

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

Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, inzonderheid op artikel
35, vervangen bij het decreet van 23 december 2005;

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,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en
middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 februari 2007 en bij de ministeriële besluiten van 24 oktober 2006 en
30 april 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2006 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevor-
derende diensten, met betrekking tot de subsidieverlening, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 januari 2007
en 18 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 log-inprocedure op basis van een log-in en paswoord om veiligheidsredenen werd vervangen

door een log-inprocedure op basis van een federaal token of de elektronische identiteitskaart; dat de ondernemingen
nog niet vertrouwd zijn met die nieuwe log-inprocedure; dat de termijn van veertien kalenderdagen om een
subsidieaanvraag in te dienen na het sluiten van de overeenkomst of na de inschrijving te kort is; dat een groot aantal
ondernemingen niet tijdig hun subsidieaanvraag kunnen indienen, wat ertoe leidt dat de steun niet doelmatig is en
overbodig wordt zodat de economische doelstellingen niet meer bereikt worden;

Overwegende dat om die redenen de termijn van veertien kalenderdagen dringend verlengd moet worden tot
dertig kalenderdagen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 16 van het ministerieel besluit van 31 maart 2006 tot uivoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten, met betrekking tot de subsidieverlening wordt het woord ″veertien″
vervangen door het woord ″dertig″.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 2008.

Brussel, 7 oktober 2008.

P. CEYSENS
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