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VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2009 — 466

[2009/200413]

12 DECEMBER 2008. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen ″Horizon Europe″ met betrekking
tot de voorbereiding, de indiening en de onderhandeling van onderzoeks-, ontwikkelings- of innovatieprojecten in het kader van internationale samenwerkingsverbanden
De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië,
inzonderheid op de artikelen 107 en 108;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de
voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten, gewijzigd bij de besluiten van 16 oktober 2003 en
15 april 2005;
Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2008 en 16 oktober 2008;
Gelet op de instemmingen van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juli 2008 en 23 oktober 2008;
Gelet op advies van de Raad voor Wetenschapsbeleid, gegeven op 18 september 2008, en bekrachtigd door de
″Conseil économique et social de la Région wallonne″ (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) op
29 september 2008;
Gelet op het advies nr. 45.432/4 van de Raad van State, gegeven op 1 december 2008, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen,
Besluit :
HOOFDSTUK I. — Begripsomschrijvingen
Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :
1o ″het decreet″ : het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in
Wallonië;
2o ″bestuur″ : de administratieve diensten van de Regering belast met de acties van het Waalse Gewest inzake
nieuwe technologieën en onderzoek;
3o ″de Europese programma’s″ : de Europese programma’s die toelagen verlenen overeenkomstig :
a. 7e kaderprogramma, namelijk het programma bedoeld bij Verordening nr. 1982/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap
voor acties op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013);
b. Gezamenlijke technologie-initiatieven, namelijk de publiek-private samenwerkingen op lange termijn,
aangenomen op basis van artikel 171 van het EU-Verdrag of op basis van de beslissingen tot vaststelling van de
specifieke programma’s overeenkomstig artikel 166, § 3, van het UE-Verdrag en bedoeld in bijlage 1 van Verordening
nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor acties op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013);
c. Era-Net, namelijk de coördinatieprogramma’s van de niet-communautaire onderzoeksprogramma’s bedoeld in
bijlage 1 van Verordening nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende
het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor acties op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013);
d. onderzoeksprogramma’s uitgevoerd door de Europese overheden op basis van artikel 169 van het EU-Verdrag,
waaraan het Waalse Gewest deelneemt, en bedoeld in bijlage 1 van Verordening nr. 1982/2006/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap
voor acties op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013);
4o ″Eurêka″ : het intergouvernementeel initiatief ″Eurêka″ bedoeld bij de verklaring van Hannover van
6 november 1985;
5o ″de promotor″ : één of meerdere rechtspersonen die krachtens het decreet gemachtigd zijn om steun aan te
vragen;
6o ″kleine onderneming″, ″middelgrote onderneming″, ″universitaire afdeling″, ″afdeling van een hogeschool″,
″erkend onderzoekscentrum″, ″internationale samenwerkingsverbanden″ : deze woorden zoals bepaald in het decreet;
7o ″deelnemingsvoorwaarden van het 7e kaderprogramma″ : de regels vermeld in Verordening (EG) nr. 1906/2006
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van de regels voor de deelname van
ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de
verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2013).
HOOFDSTUK II. — Toelagen ″Horizon Europe″ betreffende de Europese programma’s
Art. 2. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten verleent de Regering toelagen, ″Horizon Europe″
genoemd, tot dekking van sommige gedane uitgaven om de bij de Europese programma’s bedoelde projecten voor te
bereiden, in te dienen en te onderhandelen.
Art. 3. De begunstigde promotors van de in artikel 2 bedoelde toelagen zijn :
1o de kleine en middelgrote ondernemingen;
2o de erkende onderzoekscentra;
3o de universitaire afdelingen;
4o de afdelingen van hogescholen.
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Art. 4. § 1. Een promotor kan een toelage ″Horizon Europe″ ontvangen voor de voorbereiding, de indiening en de
onderhandeling van elk project dat aan de volgende voorwaarden beantwoordt :
1. het project wordt ingediend bij de Europese overheden of bij de overheden waaronder het project ressorteert als
antwoord op een oproep tot indiening van voorstellen door deze overheden in het kader van één van de in artikel 1,
o
3 , a), b), c), of d) bedoelde programma’s;
2. de promotor komt niet in aanmerking, voor dit project, voor een steun die geheel of gedeeltelijk eenzelfde of
soortgelijk doel heeft als het doel van de toelage ″Horizon Europe″ die door een of andere Belgische, buitenlandse of
internationale entiteit van publiek recht wordt toegekend;
3. als het een oproep om voorstellen in het kader van het zevende kaderprogramma betreft, voldoet het project aan
de volgende twee voorwaarden :
a) het project behoort ofwel tot het specifieke programma ″Samenwerking″ met uitzondering van het deel
″Socio-economische en geesteswetenschappen″, ofwel tot het specifieke programma ″Capaciteiten″ voor het deel
″Onderzoek ten voordele van K.M.O.’s″ en ″Onderzoek voor K.M.O. organisaties″;
b) het project behoort tot de financieringsschema’s of instrumenten ″Collaboratieve projecten″, ″Coördinatie- en
ondersteuningsacties″ of ″Projecten voor specifieke groepen, zoals de ″Projecten K.M.O.’s″, met uitzondering van de
″Topnetwerken″.
§ 2. Indien eenzelfde project wordt geëvalueerd en geselecteerd door de Europese overheden of door de overheden
waaronder het project in twee stappen ressorteert, mag de promotor enkel één toelage ″Horizon Europe″ voor beide
stappen ontvangen.
Art. 5. Wanneer de promotor een kleine of middelgrote onderneming, een erkend onderzoekscentrum of een
afdeling van een hogeschool is, mag hij niet meer dan twee toelagen ″Horizon Europe″ ontvangen voor projecten
voorgelegd als antwoord op eenzelfde oproep om voorstellen betreffende een activiteit van een Europees programma.
In afwijking van vorig lid, bij fusie van erkende onderzoekscentra, worden hoogstens vier toelagen ″Horizon
Europe″ verleend voor projecten voorgelegd als antwoord op eenzelfde oproep om voorstellen betreffende een activiteit
van een Europees programma.
Art. 6. Wanneer de promotor de coördinator van het project is in de zin van artikel 24 van de deelnemingsvoorwaarden van het 7e kaderprogramma, zijn de toelaatbare uitgaven die welke hij specifiek voorlegt om het project voor
te bereiden, in te dienen en te onderhandelen, beperkt tot volgende bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 5.000 euro wanneer de coördinator van het project een
erkend onderzoekscentrum, een universitaire afdeling of een afdeling van hogescholen is. Dit bedrag wordt verhoogd
tot 7.000 euro wanneer de coördinator van het project een kleine of middelgrote onderneming is;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 500 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 overnachtingen, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Wanneer de coördinator van het project een
erkend onderzoekscentrum, een universitaire afdeling of een afdeling van hogescholen is, mag het bedrag ervan niet
meer bedragen dan tienduizend euro. Dit bedrag wordt verhoogd tot 12.000 euro wanneer de coördinator van het
project een kleine of middelgrote onderneming is.
Art. 7. Wanneer de promotor een kleine of middelgrote onderneming is en niet de coördinator van het project in
de zin van artikel 24 van de deelnemingsvoorwaarden van het 7e kaderprogramma, zijn de toelaatbare uitgaven die
welke hij specifiek voorlegt om het project voor te bereiden, in te dienen en te onderhandelen, beperkt tot volgende
bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 3.500 euro;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 350 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 nachten, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Het bedrag ervan mag niet meer bedragen dan
7.000 euro.
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Art. 8. Wanneer de promotor een erkend onderzoekscentrum, een universitair afdeling of een afdeling van een
hogeschool is en niet de coördinator van het project is in de zin van artikel 24 van de deelnemingsvoorwaarden van
het 7e kaderprogramma, zijn de toelaatbare uitgaven die welke hij specifiek voorlegt om het project voor te bereiden,
in te dienen en te onderhandelen, beperkt tot volgende bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 1.750 euro;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 175 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 nachten, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Het bedrag ervan mag niet meer bedragen dan
3.500 euro.
Art. 9. § 1. Binnen 240 dagen volgend op de datum van indiening van het project bij de Europese overheden of de
overheden waaronder het project ressorteert, richt de promotor een aanvraag om een toelage ″Horizon Europe″ aan het
bestuur met vermelding van :
1. zijn naam, rechtsvorm, adres, het nummer van zijn bankrekening en de personalia van de desnoods te
contacteren persoon;
2. een afschrift van het ingediende project waarin o.a. de bedoelde actie van de Europese Gemeenschap wordt
vermeld;
3. een bewijs van de datum van indiening van het project door de Europese overheden of de overheden waaronder
het project ressorteert;
4. een schuldvorderingsverklaring waarin de voorgelegde toelaatbare uitgaven nader worden bepaald, in
voorkomend geval vergezeld van de volgende bewijsstukken :
a) de facturen van de vertaalkosten;
b) de lijst van de reiskosten voor verplaatsingen in België;
c) de facturen van verplaatsingen in het buitenland, vergezeld van documenten ter bevestiging van het aantal
overnachtingen;
d) de facturen van juridische prestaties.
Het bestuur behandelt de aanvraag op basis van een gewoon afschrift van de bewijsstukken. Op verzoek van het
bestuur is de promotor evenwel ertoe gehouden zijn originele bewijsstukken over te maken.
§ 2. In afwijking van § 1, wordt de termijn van 240 dagen bedoeld in dezelfde paragraaf gebracht op 360 dagen
wanneer het project wordt geëvalueerd en geselecteerd door de Europese overheden of door de overheden waaronder
het project in twee stappen ressorteert.
Art. 10. Zodra het bestuur een in artikel 9 bedoeld dossier ontvangt, richt ze een ontvangbewijs aan de promotor.
Als de promotor de voorgeschreven termijn niet in acht heeft genomen, laat ze hem weten dat ze het dossier niet in
aanmerking kan nemen.
Binnen zestig dagen na de regelmatige ontvangst van het dossier bepaalt het bestuur de toelaatbare uitgaven op
grond van de gegevens van het dossier en laat ze de toelage ″Horizon Europe″ uitbetalen.
HOOFDSTUK III. — Toelagen ″Horizon Europe″ met betrekking tot ″Eurêka″
Art. 11. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten verleent de Regering toelagen, ″Horizon Europe″
genoemd, tot dekking van sommige gedane uitgaven om sommige projecten voor te bereiden, in te dienen en te
onderhandelen om een ″Eurêka-label″ te verkrijgen.
Art. 12. De begunstigde promotors van de in artikel 11 bedoelde subsidies zijn :
1. de kleine en middelgrote ondernemingen;
2. de erkende onderzoekscentra;
3. de universitaire afdelingen;
4. de afdelingen van hogescholen.
Art. 13. Een promotor kan een toelage ″Horizon Europe″ ontvangen voor de voorbereiding, de indiening en de
onderhandeling van elk project dat aan de volgende voorwaarden beantwoordt :
1. het project wordt ingediend bij het ″Eurêka-secretariaat″ om het ″Eurêka-label″ te verkrijgen;
2. de promotor komt niet in aanmerking, voor dit project, voor een steun die geheel of gedeeltelijk eenzelfde of
soortgelijk doel heeft als het doel van de subsidie ″Horizon Europe″ en dat door een of andere Belgische, buitenlandse
of internationale entiteit van publiek recht wordt toegekend.
Art. 14. Wanneer de promotor een kleine of middelgrote onderneming, een erkend onderzoekscentrum of een
afdeling van een hogeschool is, mag hij niet meer dan twee toelagen ″Horizon Europe″ ontvangen voor projecten
voorgelegd bij het ″Eurêka-secretariaat″ in de loop van hetzelfde kalenderjaar.
In afwijking van vorig lid, bij fusie van erkende onderzoekscentra, worden hoogstens vier toelagen ″Horizon
Europe″ verleend voor projecten voorgelegd bij het ″Eurêka-Secretariaat″ in de loop van hetzelfde kalenderjaar.
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Art. 15. Wanneer de promotor de hoofdpartner van het project is in de zin van ″Eurêka″, zijn de toelaatbare
uitgaven die welke hij specifiek voorlegt om het project voor te bereiden, in te dienen en te onderhandelen, beperkt tot
volgende bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 5.000 euro wanneer de hoofdpartner van het project een
erkend onderzoekcentrum, een universitaire afdeling of een afdeling van hogescholen is. Dit bedrag wordt verhoogd
tot 7.000 euro wanneer de hoofdpartner van het project een kleine of middelgrote onderneming is;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 500 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 overnachtingen, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Wanneer de hoofdpartner van het project een
erkend onderzoekscentrum, een universitaire afdeling of een afdeling van hogescholen is mag het bedrag ervan niet
meer bedragen dan tienduizend euro. Dit bedrag wordt verhoogd tot 12.000 euro wanneer de hoofdpartner van het
project een kleine of middelgrote onderneming is.
Art. 16. Wanneer de promotor een kleine of middelgrote onderneming is en niet de hoofdpartner van het project
in de zin van ″Eurêka″, zijn de toelaatbare uitgaven die welke hij specifiek voorlegt om het project voor te bereiden, in
te dienen en te onderhandelen, beperkt tot volgende bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 3.500 euro;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 350 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 overnachtingen, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Het bedrag ervan mag niet meer bedragen dan
7.000 euro.
Art. 17. Wanneer de promotor een erkend onderzoekscentrum of een universitaire afdeling of een afdeling van een
hogeschool is en niet de hoofdpartner van het project in de zin van ″Eurêka″, zijn de toelaatbare uitgaven die welke hij
specifiek voorlegt om het project voor te bereiden, in te dienen en te onderhandelen, beperkt tot volgende
bestanddelen :
1o de bezoldiging van het personeel van de promotor dat het secretariaat verzorgt of van het externe personeel dat
datzelfde secretariaat verzorgt, voor een forfaitair bedrag van 1.750 euro;
2o de andere secretariaatskosten, voor een forfaitair bedrag van 175 euro;
3o de kosten van vertalingen die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
4o de kosten voor juridische prestaties die de promotor laat verrichten ter uitvoering van een dienstencontract;
5o de reiskosten voor verplaatsingen die de personeelsleden van de promotor in België maken, berekend
overeenkomstig de Waalse regelgeving inzake rondreiskosten;
6o met uitzondering van de internationale colloquia, de kosten voor een opdracht in het buitenland van maximum
twee personeelsleden van de promotor, met name :
a) de reiskosten;
b) de verblijfkosten, ten belope van hoogstens 2 overnachtingen, en de ontbijtkosten;
c) de restauratiekosten, bestaande uit de ″per diem″ bedoeld bij de Waalse regelgeving inzake buitenlandse
dienstreizen.
De hiervoor aangegeven bestanddelen die gefinancierd zijn in de vorm van een tegemoetkoming of een opdracht
vanwege een Belgische, buitenlandse of internationale entiteit van publiek recht maken niet deel uit van de toelaatbare
uitgaven.
De toelage ″Horizon Europe″ dekt in totaal de toelaatbare uitgaven. Het bedrag ervan mag niet meer bedragen dan
3.500 euro.
Art. 18. Binnen 240 dagen volgend op de datum van indiening van het project bij het ″Eurêka-secretariaat″, richt
de promotor een aanvraag om een toelage ″Horizon Europe″ aan het bestuur met vermelding van :
1. zijn naam, rechtsvorm, adres, het nummer van zijn bankrekening en de personalia van de desnoods te
contacteren persoon;

8613

8614

MONITEUR BELGE — 09.02.2009 — BELGISCH STAATSBLAD
2. een afschrift van het bij het ″Eurêka-secretariaat″ ingediend project;
3. een bewijs van de datum van indiening van het project bij het ″Eurêka-secretariaat″;
4. een schuldvorderingsverklaring waarin de voorgelegde toelaatbare uitgaven nader worden bepaald, in
voorkomend geval vergezeld van de volgende bewijsstukken :
a) de facturen van de vertaalkosten;
b) de lijst van de reiskosten voor verplaatsingen in België;
c) de facturen van verplaatsingen in het buitenland, vergezeld van documenten ter bevestiging van het aantal
overnachtingen;
d) de facturen van juridische prestaties.
Het bestuur behandelt de aanvraag op basis van een gewoon afschrift van de bewijsstukken.
Op verzoek van het bestuur is de promotor evenwel ertoe gehouden zijn originele bewijsstukken over te maken.
Art. 19. Zodra het bestuur een in artikel 18 bedoeld dossier ontvangt, richt ze een ontvangbewijs aan de promotor.
Als de promotor de voorgeschreven termijn niet in acht heeft genomen, laat ze hem weten dat ze het dossier niet in
aanmerking kan nemen.
Binnen zestig dagen na de regelmatige ontvangst van het dossier bepaalt het bestuur de toelaatbare uitgaven op
grond van de gegevens van het dossier en laat ze de toelage ″Horizon Europe″ uitbetalen.
HOOFDSTUK IV. — Overdracht van bevoegdheden
Art. 20. De directeur-generaal wordt ertoe gemachtigd de toelaatbare uitgaven betreffende de bij dit besluit
bedoelde toelagen vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.
HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen
Art. 21. Indien een termijn verstrijkt, ofwel tussen 1 juli en 31 augustus, ofwel tussen 21 december en 31 december,
dan wordt de vervaldag respectievelijk uitgesteld tot 30 september en 31 januari die onmiddellijk volgt op voornoemde
perdiode.
Indien een termijn een zaterdag, een zondag of een feestdag verstrijkt, dan wordt de vervaldag uitgesteld tot de
eerstkomende werkdag.
Art. 22. Het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de
voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten wordt opgeheven.
Art. 23. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 november 2008.
Art. 24. De Minister van Onderzoek en Nieuwe Technologieën is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 12 december 2008.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET
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19 DECEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de
Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l’inscription de zones de loisirs, de zones agricoles, de zones forestières, de
zones d’espaces verts, de zones naturelles et de zones de parc sur le territoire des communes d’Antoing,
Brunehaut et Péruwelz
Le Gouvernement wallon,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des
actes du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), notamment les
articles 22, 29, 32, 35 à 41 et 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l’espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu le plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, révisé par un arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 (inscription du tracé de la Ligne LGV) et par un arrêté du Gouvernement
wallon du 26 juin 2003 (extension de la sablière Deviaenne);
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 (Moniteur belge du 30 juin 2006) décidant la mise en révision
du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adoptant l’avant-projet de révision de plan en vue de
l’inscription d’une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d’espaces verts et de zones agricoles
à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l’étude d’incidences;
Considérant que la mise en révision du plan de secteur était motivée par le projet de création d’un Centre européen
de sports de nature et de glisse par un consortium privé;
Considérant que dans son avis 06/A.542-AN, la Commission régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT) a fait
part de ses remarques quant à l’avant-projet de révision du plan de secteur et au projet de contenu de l’étude
d’incidences;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 (Moniteur belge du 13 septembre 2006) décidant de faire
réaliser une étude d’incidences sur l’avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz
(planche 44/3) en vue de l’inscription d’une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d’espaces
verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz;
Considérant que l’ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l’étude d’incidences ont
été fixés après consultation de la CRAT, du Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable
(CWEDD), de la Division de la Nature et Forêts (DNF), de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l’Environnement (DGRNE) du Ministère de la Région wallonne (MRW), du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et des
autorités transfrontalières concernées et sont annexés à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006;

