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Titel

30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot rectificatie van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende
gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende
uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van
steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en
middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de
groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die
geïntegreerde portfolio 

Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 23-07-2020 bladzijde : 55239

Inwerkingtreding : 23-07-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. Artikel 9 van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake
energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken
1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse
Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter
vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de
oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio wordt
vervangen als volgt:
  "Art. 9. Het bedrag van de cheques energie en de maximale jaarlijkse toelagen worden in bijlage 2 vermeld. De
cheques energie moeten aan de de-minimis-verordening voldoen. In dit verband wordt de cumulatie van de-
minimissteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten beperkt tot 200.000 EUR over een periode van drie
aanslagjaren.".

  Art. 2. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 13. De betaling van de KMO bij de in artikel 19, lid 1, van het besluit bedoelde uitgever, die haar deel voor
de dekking van de door de steun bedoelde diensten vormt, bedraagt 25 % in het kader van globale audits,
gedeeltelijke audits, vereenvoudigde audits en voorbereidende haalbaarheidsstudies".

  Art. 3. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "
  

  
Globale energieaudit Gedeeltelijke energieaudit Voorbereidende

haalbaarheidsstudie
Vereenvoudigde
energieaudit
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Bedrag: 75 % van de in
aanmerking komende
kosten

Bedrag: 75 % van de in
aanmerking komende
kosten

Bedrag: 75 % van de in
aanmerking komende
kosten

Bedrag: 75 % van de in
aanmerking komende
kosten

Maximale jaarlijkse toelage :
6 000 € 
  

Maximale jaarlijkse toelage :
5.000 €

Maximale jaarlijkse toelage :
5.000 €

Maximale jaarlijkse toelage :
1.000 €

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering,
inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de
hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in
het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote
ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en
strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde
portfolio.".

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
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