
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La formation de ’master in het drama’ de la ’Hogeschool voor Wetenschap en Kunst’ obtient un
agrément temporaire.

Cet agrément temporaire vaut pour une période de deux ans qui prend cours au début de l’année
académique 2011-2012 et échoit à la fin de l’année académique 2012-2013.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/202902]N. 2011 — 1551

20 MEI 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouw-
kundige inlichtingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 5.3.2, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten,
projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 2011;

Gelet op advies nr. 49.400/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouw-
kundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen, wordt een punt 4o toegevoegd, dat luidt
als volgt :

″4o over de aanvraag moet, met toepassing van artikel 4.7.16, § 1, respectievelijk 4.7.26, § 4, eerste lid, 2o, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het advies van minstens twee verschillende instanties worden
ingewonnen.″.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2011/202902]F. 2011 — 1551

20 MAI 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l’article 5.3.2, § 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de
projet et aux informations urbanistiques;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 24 février 2011;

Vu l’avis no 49.400/1 du Conseil d’Etat, donné le 31 mars 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,1o, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des
Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations
urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, est complété par un point 4o, rédigé comme
suit :

« 4o en application de l’article 4.7.16, § 1er, respectivement 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2o, du Code flamand de
l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l’avis d’au moins deux instances différentes doit être recueilli concernant
la demande. ».

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, et de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2011/202941]N. 2011 — 1552
18 MEI 2011. — Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere voorwaarden voor het bekomen van steun voor

demonstratieprojecten inzake rationeel energieverbruik die een nieuwe verwezenlijking in het Vlaamse
Gewest betekenen en commercialisering- en rendabiliteitsvooruitzichten bieden

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, artikel 8.5.1,
8.7.1, 8.7.4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid, artikel 7.3.1, § 1 en § 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2011;
Gelet op het advies nr. 49.510/3 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat voor een onderneming de bepalingen van de de-minimisverordening (verordening EG

nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
Verdrag op de-minimissteun en alle latere wijzigingen) van toepassing zijn,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Oproep voor steun aan demonstratieprojecten

Artikel 1. § 1. Het Vlaamse Gewest lanceert een oproep voor steun aan demonstratieprojecten inzake innovatieve
energietechnologieën of (ver)bouwconcepten.

§ 2. De steun wordt toegekend aan natuurlijke personen, ondernemingen, niet-commerciële instellingen en
publiekrechtelijke rechtspersonen, binnen de middelen die de minister daartoe in het Energiefonds reserveert.

§ 3. Aan elke oproep is een vooraf bepaalde subsidie-enveloppe verbonden.

§ 4. De subsidie wordt toegekend volgens een wedstrijdformule.

§ 5. De oproep en de evaluatiecriteria worden bekend gemaakt via de website van het Vlaams Energieagentschap.

Art. 2. De financiële steun bedraagt 35 % van de subsidiabele kosten en wordt beperkt tot 150.000 euro per project.

Deze steun is niet cumuleerbaar met andere toelagen van het Vlaams Gewest.

Art. 3. Als subsidiabele kosten worden beschouwd de investeringskosten, exclusief btw, in installaties, machines
en uitrustingen die rechtstreeks betrekking hebben op de toepassing van het innoverend deel van de gedemonstreerde
technologie of het gedemonstreerde bouwconcept, alsook studie- en ontwerpkosten die noodzakelijk zijn voor de
realisatie van het project. Enkel facturen die dateren van na de datum van de toekenning van de subsidie worden
aanvaard.

Indien de subsidieaanvrager zelf instaat voor de monitoring van het project, kan ook de subsidiëring van
meetapparatuur in aanmerking worden genomen. Hierbij kan enkel de meetapparatuur die niet essentieel is voor de
normale werking of exploitatie, maar wel voor de evaluatie, evenals de inbouw en uitbouw ervan, weerhouden
worden.

Worden niet beschouwd als subsidiabele kosten, alle kosten verbonden aan :

1o de aankoop van grond;

2o de exploitatie van de installatie;

3o personeelskosten;

4o overheadkosten.
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