
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. — Bij besluit van 7 november 2013 van de
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke
onteigening van de onroerende goederen gelegen te Dessel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan
met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein ″Stenehei″.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij de wet van
26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van
een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33
te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker
werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een beroep ingesteld door de onteigenden en
derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

Provincie Antwerpen. — Bij besluit van 7 november 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt het provinciebestuur van Antwerpen ertoe
gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Geel en te Westerlo,
kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan met het oog op de realisatie van de verlegging van de
Puntloop.

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van
een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33
te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker
werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een beroep ingesteld door de onteigenden en
derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

Gemeente Ronse. — Bij besluit van 7 november 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de stad Ronse ertoe gemachtigd over te gaan tot de
gerechtelijke onteigening van het onroerend goed gelegen te Ronse, kadastraal bekend zoals vermeld op het
onteigeningsplan met het oog op de realisatie van het rooilijnplan m.b.t. de Beekstraat (buurtweg nr. 18).

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van
een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33
te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker
werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben. Een beroep ingesteld door de onteigenden en
derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2013/206469]

8 NOVEMBER 2013. — Autonoom Gemeentebedrijf. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde. — Bij besluit van 8 november 2013 hecht de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de beslissingen van
de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Dendermonde van 19 juni 2013 en van de gemeenteraad van
Dendermonde van 10 juli 2013 houdende wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Dendermonde.

*
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[C − 2013/36120]

21 NOVEMBER 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 2013 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 toevoeging van
het domein energie aan de pijler coaching

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTE-
LANDSBELEID,

Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

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 1/1, ingevoegd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 26 april 2013, artikel 11, derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013, artikel 14, § 1/1, ingevoegd
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013, en § 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 19 september 2011 en 26 april 2013, en artikel 19, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 september 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013;
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Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2013 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 Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2013;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit een nieuw domein invoert binnen de pijler coaching, dat het mogelijk maakt in de
huidige dringende economische behoeften te voorzien, dat het huidige besluit ter uitvoering is van de Europese
Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU), dat de aanvraag van een subsidie voor de nieuwe projecten beperkt is in de
tijd, namelijk tot eind 2014;

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

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 juni 2013 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 wordt punt 12° vervangen door wat volgt :

“12° coaching : een vorm van begeleiding, gegeven door een dienstverlener, om de persoonlijke effectiviteit van de
gecoachte werkende in de onderneming, vermeld in artikel 4, in zijn ondernemingsprocessen te verbeteren. De
coaching draagt bij tot het bereiken van doelstellingen die leiden tot de versterking, groei of transformatie van de
onderneming in Vlaanderen. De coaching bestaat uit een van de volgende zaken :

a) coaching bij het overdrachtsproces : een vorm van coaching waarbij de gecoachte, door middel van vraagstelling
en gerichte spiegeling, door de dienstverlener begeleid wordt om fundamentele keuzes te maken met betrekking tot de
voorbereiding van de bedrijfsoverdracht of het leiden van het veranderingsproces dat gepaard gaat met opvolging of
overname. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze coaching moet worden ingediend in het specifieke domein
bedrijfsoverdracht van de pijler coaching;

b) coaching bij het internationale groeiproces : een vorm van coaching die de potentiële internationale
groeionderneming ondersteuning biedt om het actieplan dat uit de opportuniteitsanalyse voortkomt, verder uit te
werken en te implementeren door middel van een vooraf afgesproken coachingtraject waarbij de dienstverlener als
klankbord, mentor of ervaringsdeskundige fungeert. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze coaching moet
worden ingediend in het specifieke domein groei van de pijler coaching;

c) coaching bij de optimalisatie van persluchtproductie en -verdeling : een vorm van coaching waarbij de gecoachte
in de onderneming begeleid wordt bij het optimaliseren van de persluchtproductie en -verdeling in de onderneming.
De opdracht resulteert in een verslag waarin de gerealiseerde besparingen ten opzichte van de startsituatie worden
gekwantificeerd. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze coaching moet worden ingediend in het specifieke
domein energie van de pijler coaching;

d) coaching bij besparingen inzake sanitair warm water : een vorm van coaching waarbij de gecoachte in de
onderneming begeleid wordt bij het optimaliseren van de productie van sanitair warm water in de onderneming. De
opdracht resulteert in een verslag waarin de gerealiseerde besparingen ten opzichte van de startsituatie worden
gekwantificeerd. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze coaching moet worden ingediend in het specifieke
domein energie van de pijler coaching;

e) coaching bij de optimalisatie van koelsystemen : een vorm van coaching waarbij de gecoachte werkende in de
onderneming begeleid wordt bij het optimaliseren van de koelsystemen in zijn onderneming. De opdracht resulteert
in een verslag waarin de gerealiseerde besparingen ten opzichte van de startsituatie worden gekwantificeerd. De
subsidieaanvraag met betrekking tot deze coaching moet worden ingediend in het specifieke domein energie van de
pijler coaching;”.

Art. 2. Aan artikel 2, 6°, van hetzelfde besluit wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt :

“c) het specifieke domein energie.”.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

“Art. 16/1. Ter uitvoering van artikel 19, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008
bedraagt de subsidie 75 % voor het specifieke domein energie in de pijler coaching.”.

Art. 4. Aan titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 6, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 2, die bestaat uit
artikel 39/1, toegevoegd, die luidt als volgt :

“Onderafdeling 2. Erkenning in het specifieke domein energie

Art. 39/1. Ter uitvoering van artikel 14, § 1/1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008
wordt een natuurlijk persoon als dienstverlener in het specifieke domein energie erkend als hij een erkenning heeft
verkregen conform artikel 34 van dit besluit.

De geldigheidsduur van de erkenning bedraagt vijf jaar en begint te lopen vanaf de publicatie op de website,
vermeld in artikel 52, § 3, van dit besluit.”.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 27 november 2013.

Brussel, 21 november 2013.

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