
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2011/24204]
Personeel. — Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt de heer Savels, Steve,
attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu – Hoofdbestuur, met ingang van
1 september 2011, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2011/35673]
Provincie Antwerpen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

BRASSCHAAT. — Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 juni 2011 verleent
goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Claesstraat » dat de gemeenteraad van Brasschaat op 28 april 2011
definitief vastgesteld heeft.

Het rooilijnplan dat ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tegelijkertijd met het ruimtelijk
uitvoeringsplan « Claesstraat » werd opgemaakt, en dat ook op 28 april 2011 definitief werd vastgesteld door de
gemeenteraad van Brasschaat, wordt bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 23 juni 2011
goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[2011/204222]

5 JULI 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote
ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de blokkering van de subsidie en
de opheffing van het georganiseerd beroep van de dienstverlener

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid en de Vlaamse
minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en
middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, artikel 14, § 6, 30, 31, tweede lid, en 38;

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 de 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 ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevor-
derende diensten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juni 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2011/24204]
Personnel. — Démission honorable

Par arrêté royal du 15 juillet 2011 il est accordé à M. Savels, Steve,
attaché au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement – Administration centrale, démission
honorable de ses fonctions le 1er septembre 2011.
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Overwegende dat de regelgeving tot toekenning van steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten
onduidelijkheden bevat over de blokkering van de subsidie en het georganiseerd beroep van de dienstverlener die de
rechtszekerheid in het gedrang brengen, dat om die reden het ministerieel besluit van 1 januari 2009 wordt aangepast;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 27 van het ministerieel besluit van 1 januari 2009 tot uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 januari 2010, wordt punt 3o

opgeheven.

Art. 2. Artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 januari 2010, wordt
vervangen door wat volgt :

« Art. 28. Als een subsidieaanvraag wordt stopgezet, wordt het door de onderneming betaalde projectbedrag,
vermeld in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering, geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Stopzetting is alleen
mogelijk als de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering, nog
niet volledig zijn betaald aan de dienstverlener.

Een subsidieaanvraag wordt stopgezet als de onderneming een aanvraag tot stopzetting indient bij het Agentschap
Ondernemen, waarin ze de reden van de stopzetting vermeldt en als ze de opgevraagde stavingsstukken schriftelijk
indient bij het Agentschap Ondernemen.

De subsidie kan in geval van stopzetting geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden overeenkomstig artikel 32
en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering. »

Art. 3. Aan titel II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 maart 2009, 5 juni 2009,
14 januari 2010 en 17 augustus 2010, wordt, wat betreft de pijler opleiding, advies en advies voor internationaal
ondernemen, een hoofdstuk V/1, dat bestaat uit artikel 29/1, toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Hoofdstuk V/1. Blokkering van de subsidie

Art. 29/1. Ter uitvoering van artikel 31, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering kan, om te voorkomen
dat de subsidie ten onrechte wordt gebruikt voor een verkeerde bestemming en in geval van ernstige vermoedens van
niet-naleving van de bij het decreet, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten opgelegde voorwaarden door de
onderneming of de dienstverlener, de subsidie geheel of gedeeltelijk geblokkeerd worden in afwachting van de
beslissing over de terugvordering van de subsidie.

De betrokken onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot blokkering.

Als de subsidie wordt geblokkeerd, kan de lopende overeenkomst of inschrijving niet betaald worden met de
subsidie.

Onder lopende overeenkomst of inschrijving wordt de overeenkomst of inschrijving na bevestiging door de
dienstverlener als vermeld in artikel 20, eerste lid, verstaan. »

Art. 4. Artikel 47 van hetzelfde besluit wordt, wat betreft de pijler opleiding, advies en advies voor internationaal
ondernemen, vervangen door wat volgt :

« Art. 47. De dienstverlener kan in geval van hoogdringendheid geschorst worden in afwachting van de beslissing
over de uitsluiting. »

Art. 5. Artikel 48 van hetzelfde besluit wordt, wat betreft de pijler opleiding, advies en advies voor internationaal
ondernemen, opgeheven.

Art. 6. In titel III, hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 maart 2009 en
14 januari 2010, wordt, wat betreft de pijler opleiding, advies en advies voor internationaal ondernemen, afdeling III,
die bestaat uit artikel 49 en 50, opgeheven.

Art. 7. In artikel 51, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 maart 2009,
wordt, wat betreft de pijler opleiding, advies en advies voor internationaal ondernemen, punt 6o vervangen door wat
volgt :

« 6o de subsidie te blokkeren; ».

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 5 juli 2011.

Brussel, 5 juli 2011.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2011/204238]

Verlenging erkenningen openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor schuldbemiddeling

Bij het besluit van de secretaris-generaal van 7 juni 2011 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
wordt het volgende bepaald :

De erkenning van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Herent als instelling voor
schuldbemiddeling, wordt verlengd voor een periode van zes jaar met ingang van 20 januari 2012.

Bij het besluit van de secretaris-generaal van 27 juli 2011 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
wordt het volgende bepaald :

De erkenning van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lovendegem als instelling voor
schuldbemiddeling, wordt verlengd voor een periode van zes jaar met ingang van 15 januari 2012.
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