
Art. 8. Communicatie en geheimhouding
§ 1. De zittingen van de KOVA-regio-instantie zijn niet openbaar. De personen die de vergaderingen bijwonen

dienen zich te houden aan het geheime karakter van de vertrouwelijke of persoonlijke documenten die hen worden
meegedeeld alsook aan het geheim van de beraadslagingen en stemmingen.

§ 2. De leden moeten blijk geven van onpartijdigheid en discretie. Bij belangenconflicten neemt het lid geen
standpunt in over het betrokken dossier en onthoudt het zich van deelname aan de beraadslaging en de stemming.

Art. 9. Coördinatie en secretariaat
§ 1. De KOVA-regio-instantie garandeert een vlotte werking van haar kamers, zoals omschreven in artikel 6, §§ 2

tot 4, van het samenwerkingsakkoord, en zorgt voor een goede coördinatie van de acties.
§ 2. De secretariaten van de kamers en van de KOVA-regio-instantie werken samen binnen laatstgenoemde onder

het gezag van haar voorzitter en van de coördinator.

HOOFDSTUK 4. — Besluitvormingsproces
Art. 10. § 1. De voorzitter en de coördinator zijn niet stemgerechtigd. Het lid dat het voorzitterschap waarneemt

overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 2, van het huishoudelijk reglement behoudt evenwel zijn stemrecht. Zijn
aanwezigheid wordt in aanmerking genomen bij de toepassing van paragraaf 3.

§ 2. De uitgenodigde leden en eventuele deskundigen hebben raadgevende stem.
§ 3. De KOVA-regio-instantie kan slechts op geldige wijze beslissen als minstens 50 % van de leden van elke

categorie omschreven in artikel 3, § 1, van het huishoudelijk reglement aanwezig zijn of met volmacht vertegenwoor-
digd worden. Ze neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van de stemmen waarvan minstens 50 % van de
aanwezige leden in elk van de drie bestanddelen van de Instantie. Een lid mag houder zijn van hoogstens één volmacht.
Om op geldige wijze in aanmerking te worden genomen, moet de volmacht uiterlijk bij het begin van de vergadering
aan het secretariaat van de Instantie overgemaakt worden.

§ 4. Als het quorum niet bereikt wordt, zal de voorzitter de vergadering met dezelfde agenda opnieuw oproepen
binnen 15 dagen of langs de elektronische weg handelen; de beslissingen die op de agenda van de aldus uitgestelde
vergadering staan, kunnen op geldige wijze aangenomen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

§ 5. De voorzitter maakt het resultaat van de stemming meteen bekend en laat het in de notulen acteren.

HOOFDSTUK 5. — Samenwerkingspolen en werkgroepen
Art. 11. § 1. De KOVA-regio-instantie beslist over het aantal en de doeleinden van de binnen haar midden

opgerichte samenwerkingspolen naar gelang van de activiteitensectoren, beroepsketens en beroepen die ze als
prioritaire thematieken geïdentificeerd heeft.

§ 2. Overeenkomstig artikel 18, § 1, van het samenwerkingsakkoord, bepaalt de KOVA-regio-instantie de
samenstelling en werkingsmodaliteiten ervan.

§ 3. De samenwerkingspolen, opgericht voor een duur van hoogstens 3 jaar, eventueel verlengbaar na evaluatie,
nemen hun beslissingen bij consensus en delen ze aan de KOVA-regio-instantie mee. De KOVA-regio-instantie stemt
in met de voorgelegde projecten en beoordeelt de werkzaamheden van de pool.

§ 4. Voor de vlotte uitvoering van haar opdrachten mag de KOVA-regio-instantie ook elke werkgroep oprichten die
ze nuttig acht.

§ 5. Het secretariaat van de KOVA-regio-instantie neemt het secretariaat van de samenwerkingspolen en de
werkgroepen waar.

HOOFDSTUK 6. — Vergadering van de regio-instanties
Art. 12. De voorzitter van de KOVA-regio-instantie is ambtshalve lid van de Vergadering van de regio-instanties.

Hij kan zich binnen die Vergadering laten vertegenwoordigen. Hij moet bij voorkeur door een ondervoorzitter
vertegenwoordigd worden en de instemming van het bureau van de Instantie krijgen.

Art. 13. De voorzitters van de kamers worden binnen de Vergadering van de regio-instanties door de voorzitter
van de regio-instantie vertegenwoordigd volgens modaliteiten die door elke regio-instantie bepaald worden. Zodoende
kunnen de vraagstukken van elke kamer op het niveau van de Vergadering van de regio-instanties behandeld worden.

HOOFDSTUK 7. — Huishoudelijk reglement
Art. 14. Het huishoudelijk reglement van de KOVA-regio-instantie wordt aan de goedkeuring van de Regering/het

College onderworpen via haar diensten/zijn diensten.
Elke wijziging in het huishoudelijk reglement die niet voortvloeit uit de aanpassing van de wettelijke

voorschriften, moet het voorwerp van een voorafgaande aanvraag bij het bureau uitmaken. Als het bureau instemt met
het voorstel tot wijziging, wordt de wijziging onderworpen aan de consensus van de KOVA-regio-instantie.

Art. 15. De kamers voorzien in hun eigen huishoudelijk reglement. Dat huishoudelijk reglement mag niet
indruisen tegen de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

Goedgekeurd tijdens de zitting van de KOVA-regio-instantie van ...................................... op ......................................

*
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/200252]
15 JANVIER 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du

23 octobre 2008 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d’activités au travers
des bourses de préactivité et au soutien à l’innovation des entreprises au moyen des bourses innovation

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d’activités au travers des bourses de préactivité et au
soutien à l’innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, les articles 7, § 1er, alinéa 3, 8, 9 et 13;

Vu le décret du 28 novembre 2013 portant création de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, en abrégé : A.E.I.,
les articles 1er, § 2, alinéa 3, 3o et 9o;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au
soutien à la création d’activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l’innovation des entreprises au
moyen des bourses innovation;
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Vu l’avis no 56.841/2 du Conseil d’Etat, donné le 17 décembre 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
2o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2014;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2014;
Considérant l’avis no A.1201 du Conseil économique et social de la Wallonie, donné le 10 novembre 2014;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exécution du décret

du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d’activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à
l’innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, le 5o est remplacé par ce qui suit :

« 5o l’Agence : la société anonyme de droit public dénommée Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, telle que
visée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, en abrégé :
A.E.I.; ».

Art. 2. Dans l’article 4, § 2, du même arrêté, les mots « destiné à permettre au promoteur de rémunérer
l’accompagnement » sont abrogés.

Art. 3. Dans l’article 6, § 1er, du même arrêté, les deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l’alinéa 3 :
« Sans préjudice de l’article 13, le rapport final et les documents liés à ce rapport sont transmis à l’Agence au plus

tard dans les six mois de la fin du délai des trois ans à dater de la date d’éligibilité des dépenses visé à l’alinéa 2.
A défaut, une demande de remboursement des montants déjà octroyés dont l’utilisation n’a pas été justifiée sera

adressée au bénéficiaire par l’Agence. Le cas échéant, l’Agence examine et tient compte des documents justificatifs
transmis postérieurement à la demande de remboursement et adapte le montant à rembourser en conséquence. ».

Art. 4. L’article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l’article 13, le rapport final et les documents liés à ce rapport sont transmis à l’Agence au plus

tard dans les six mois de la fin du délai des trois ans à dater de la date d’éligibilité des dépenses visé à l’alinéa 2.
A défaut, une demande de remboursement des montants déjà octroyés dont l’utilisation n’a pas été justifiée sera

adressée au bénéficiaire par l’Agence. Le cas échéant, l’Agence examine et tient compte des documents justificatifs
transmis postérieurement à la demande de remboursement et adapte le montant à rembourser en conséquence. ».

Art. 5. L’article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. L’Agence suspend, après audition ou observations préalables du bénéficiaire, la liquidation de la bourse

de préactivité ou la bourse innovation :
1o en cas de non-respect des obligations imposées par et en vertu du décret;
2o lorsque la bourse est utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été octroyée;
3o si le bénéficiaire ne transmet pas les justificatifs demandés;
4o si les rapports n’ont pas été transmis, tel que prévu à l’article 6 ou 9;
5o pour le bénéficiaire d’une bourse innovation, en cas de procédure collective à son encontre.
Si, dans un délai d’un an à dater de la suspension, la levée de la suspension n’est pas prononcée, l’Agence entame

une procédure de récupération des montants octroyés dont l’utilisation n’est pas justifiée. ».
Art. 6. Le paragraphe 1er de l’article 13 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant :
« § 1er. L’Agence demande, après audition ou observations préalables du bénéficiaire, le remboursement total ou

partiel de la bourse de préactivité ou de la bourse innovation, s’il est constaté, sauf cas de force majeure, que l’acompte
liquidé n’est pas utilisé dans l’année à dater de la notification de l’arrêté ministériel. ».

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2015.
Pour les situations antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les délais de six mois visés aux

articles 3 et 4 et le délai d’un an visé à l’article 5 commencent à courir à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 janvier 2015.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2015/200252]
15 JANUARI 2015. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

23 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen
van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies

De Waalse regering,

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via
pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies, de artikelen 7, § 1,
derde lid, 8, 9 en 13;

Gelet op het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het ″Agence pour l’Entreprise et l’Innovation″
(Agentschap voor Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I., de artikelen 1, § 2, derde lid, 3o en 9o;
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Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008
betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan
ondernemingen door middel van innovatiepremies;

Gelet op advies nr. 56.841/2 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 september 2014;

Gelet op advies nr. A.1201 van de ″Conseil économique et social de Wallonie″ (Sociaal-economische raad van
Wallonië), gegeven op 10 november 2014;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet
van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de
steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies, wordt punt 5o vervangen als volgt :

″5o Agentschap : de publiekrechtelijke naamloze vennootschap die ″Agence pour l’Entreprise et l’Innovation″
genoemd wordt, zoals bedoeld in het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het ″Agence pour
l’Entreprise et l’Innovation″ (Agentschap voor Ondernemen en Innoveren), afgekort : A.E.I.;″.

Art. 2. In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden ″, waarmee de promotor de begeleiding kan
betalen,″ opgeheven.

Art. 3. In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, worden na het derde lid de volgende twee leden ingevoegd :

″Onverminderd artikel 13 worden het eindrapport en de stukken i.v.m. dit rapport overgemaakt aan het
Agentschap uiterlijk binnen zes maanden na de einddatum van drie jaar te rekenen van de datum waarop de uitgaven
bedoeld in het tweede lid in aanmerking genomen worden.

Bij gebrek zal het Agentschap een aanvraag tot terugbetaling aan de begunstigde richten voor de reeds toegekende
bedragen waarvan het gebruik niet is verantwoord. Het Agentschap onderzoekt en houdt rekening, in voorkomend
geval, met de bewijsstukken die na de aanvraag tot terugbetaling zijn overgemaakt en past het bedrag aan dat bijgevolg
moet worden terugbetaald.″.

Art. 4. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :

″Onverminderd artikel 13 worden het eindrapport en de stukken i.v.m. dit rapport overgemaakt aan het
Agentschap uiterlijk binnen zes maanden na de einddatum van drie jaar te rekenen van de datum waarop de uitgaven
bedoeld in het tweede lid in aanmerking genomen worden.

Bij gebrek zal het Agentschap een aanvraag tot terugbetaling aan de begunstigde richten voor de reeds toegekende
bedragen waarvan het gebruik niet is verantwoord. Het Agentschap onderzoekt en houdt rekening, in voorkomend
geval, met de bewijsstukken die na de aanvraag tot terugbetaling zijn overgemaakt en past het bedrag aan dat bijgevolg
moet worden terugbetaald.″.

Art. 5. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :

″Art 12. Na verhoor of voorafgaande opmerkingen van de begunstigde schort het Agentschap de betaling van de
pre-startpremie of innovatiepremie op :

1o indien de bij of krachtens het decreet opgelegde verplichtingen niet nagekomen worden;

2o indien de premie gebruikt wordt voor een ander doel dan dat waarvoor ze is toegekend;

3o indien de begunstigde de gevraagde bewijsstukken niet overmaakt;

4o indien de rapporten niet overgemaakt worden, zoals bepaald bij artikel 6 of 9;

5o wat de begunstigde van een innovatiepremie betreft, indien een collectieve procedure tegen hem wordt
opgestart.

Indien de opheffing van de schorsing niet is uitgesproken binnen een termijn van één jaar te rekenen van de
schorsing, kan het Agentschap een procedure starten voor de terugvordering van de toegekende bedragen waarvan het
gebruik niet is verantwoord.″.

Art. 6. Paragraaf 1 van artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgend paragraaf :

″ § 1. Na verhoor of voorafgaande opmerkingen van de begunstigde verzoekt het Agentschap om de gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van de pre-startpremie of innovatiepremie indien vastgesteld wordt dat het betaalde
voorschot niet is gebruikt in de loop van het jaar dat ingaat op de datum van kennisgeving van het ministerieel besluit,
behalve overmacht.″.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2015.

Voor de toestanden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit beginnen de termijnen van
zes maanden bedoeld in de artikelen 3 en 4 en de termijn van één jaar bedoeld in artikel 5 te lopen vanaf de datum van
inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 8. De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 januari 2015.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën,
J.-C. MARCOURT
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