
Voor KMO’s is het vaak moeilijk deze milieucertificaten te behalen. Zij kunnen ook scoren voor het criterium
« milieuzorg » wanneer zij een eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan ondergingen of zullen ondergaan.
Achterliggende gedachte daarbij is dat bedrijven die een dergelijke scan ondergaan aangeven dat zij nadenken over de
milieu- en energieproblematiek en dat hun investeringen en opleidingen ingebed zijn in een globale visie van het
bedrijf ten aanzien van het milieu, een rationeel energiegebruik en een duurzame ontwikkeling. Zelfscans zijn
uitgesloten.

KMO’s kunnen eveneens scoren indien ze een milieucharter behalen. Om een milieucharter te ontvangen moet de
deelnemer niet alleen voldoen aan de milieuwetgeving ter zake, maar in de loop van het jaar ook een aantal milieuacties
uitvoeren. Het milieucharter kaderde destijds in het PRESTI 4-programma van de Vlaamse overheid waarbinnen
milieucharterprojecten op financiële steun konden rekenen. Alhoewel het PRESTI 4-programma afliep in 2004, worden
de milieucharters in de meeste Vlaamse provincies nog steeds uitgereikt.

Men kan pas scoren op dit criterium als het milieuzorgsysteem van toepassing is op alle vestigingen waar de
opleidingen/investeringen plaatsvinden.

Scoretabel :
Dit criterium wordt aanvaard zowel bij de indiening (onvoorwaardelijk) als op het einde van het investerings- of

opleidingstraject (voorwaardelijk).

KMO GO

Eerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan 1 punt 0 punten

Milieucertificaat :
- Milieucharter Antwerpen
- Milieucharter Oost-Vlaanderen
- Charter Duurzaam Ondernemen West-Vlaanderen
- Charter Duurzaam Ondernemen Limburg

3 punten 0 punten

Milieumanagementsysteem :
- ISO 14001
- EMAS
- EN 16001

5 punten 5 punten

Gezien om als bijlage gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011 tot uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun
aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2011/200526]

12 NOVEMBER 2010. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de
multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2011 werd op bladzijde 910 bij het bovenstaande besluit een verkeerde
datum van inwerkingtreding gepubliceerd. Artikel 5 van het besluit moet gelezen worden als :

″Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.″ in plaats van ″Art. 5. Dit besluit heeft
uitwerking met ingang van 1 april 2010.″.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/200478]

Aankondiging openbaar onderzoek

Op 21 januari 2011 heeft de Vlaamse Regering volgend ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
voorlopig vastgesteld :

- HGB Deba NV in Nevele.

Voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 18 maart 2011 tot en
met 16 mei 2011 liggen deze plannen ter inzage op het betrokken gemeentehuis. U kunt de plannen in die periode ook
inkijken bij de Vlaamse overheid, Departement RWO, Ruimtelijke Planning, in het Phoenixgebouw, Koning
Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

Tevens kan u de plannen volledig bekijken op onze website : www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening

Als u bij dit plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op
16 mei 2011. U geeft uw brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs af op het betrokken
gemeentehuis, of bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. U kunt uw adviezen, opmerkingen of
bezwaren ook aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning Albert II-
laan 19, bus 13, 1210 Brussel. Houd er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren alleen betrekking
kunnen hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan werden opgenomen.
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