
§ 2. In principe rapporteert de onderneming jaarlijks aan de beheerder door het contract van groene stroom voor
te leggen dat ze heeft gesloten of door een bewijs van storting van verhandelbare emissiekredieten op het Nationaal
register voor te leggen of door de productie van groene stroom op de eigen bedrijfskavel aan te tonen of door een
combinatie van die mogelijkheden, tenzij de ontwikkelaar heeft voorzien in andersluidende bepalingen in de
verkoopsovereenkomst of een andere overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de kavel.

Art. 9. § 1. De beheerder controleert of de ondernemingen de verplichting tot CO2-neutraliteit naleven conform
de bepalingen opgenomen in de verkoopsovereenkomst of een andere overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de
kavel. De beheerder houdt de gegevens over de CO2-neutraliteit bij voor de controle door het agentschap.

§ 2. Het agentschap kan te allen tijde de naleving van de bepalingen van dit besluit controleren.

HOOFDSTUK V. — Sancties

Art. 10. In de verkoopsovereenkomst of een andere overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de kavel worden
de sancties opgenomen die aan de onderneming opgelegd worden bij de niet-naleving van de maatregelen inzake de
CO2-neutraliteit zoals vermeld in het deelplan CO2-neutraliteit, het uitgifteplan of het terreinbeheerplan. De sanctie
moet in verhouding staan tot de potentiële schade die de beheerder lijdt.

Art. 11. Behoudens overmacht vordert het agentschap bij de beheerder van het terrein de beheervergoeding
geheel terug die werd toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende
subsidiëring van bedrijventerreinen.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen

Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 1 oktober 2007.

F. MOERMAN

*
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie

[C − 2007/36740]

1 OKTOBER 2007. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007
tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,

Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, inzonderheid op ar-
tikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006 en 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 september 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest met onmiddellijke ingang werd stopgezet;

Overwegende dat het voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en
voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen;

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

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;

2° besluit van de Vlaamse Regering : het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun
aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

3° Agentschap Economie : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat behoort tot het
beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;

4° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid;

5° onderneming : een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet;

6° ecologie-investeringen : milieu-investeringen en investeringen op energiegebied;

7° milieu-investeringen : de investeringen, gericht op de milieubescherming, vermeld in artikel 12, 2°, van het
decreet;
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8° investeringen op energiegebied : de investeringen, vermeld in artikel 15, § 1, 3°, van het decreet;

9° start van de ecologie-investeringen : de vroegste datum, hetzij van de eerste factuur, hetzij van de akte bij
verwerving van een onroerend goed, hetzij van de leasingovereenkomst;

10° limitatieve technologieënlijst : een lijst met een limitatieve opsomming van technologieën die beschouwd
worden als ecologie-investeringen en die voor ecologiesteun in aanmerking kunnen komen.

Per technologie vermeldt de lijst de volgende gegevens :

a) een technologiecode;

b) een bondige omschrijving van de technologie;

c) de in aanmerking komende investeringscomponenten;

d) de extra investeringen;

e) de performantiefactor;

11° indieningsdatum van de subsidieaanvraag : de datum waarop het Agentschap Economie de subsidieaanvraag
ontvangt;

12° website : de website van het Agentschap Economie;

13° oproep : de oproep tot indiening van de subsidieaanvraag;

14° bedrijvencentrum : het bedrijvencentrum, vermeld in artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen;

15° doorgangsgebouw : het doorgangsgebouw, vermeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.

HOOFDSTUK II. — Aanvullende voorwaarden

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 5, tweede lid, en artikel 22, 3°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering wordt
verstaan onder achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid : achterstallige schulden van 2500
euro of meer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan
heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd.

HOOFDSTUK III. — Oproep- en aanvraagprocedure

Art. 3. De subsidie wordt aan de onderneming toegekend volgens een wedstrijdformule met een oproepproce-
dure.

Art. 4. De procedure van de oproep wordt bepaald door de minister in een ministerieel besluit. Dat ministerieel
besluit bevat minstens de volgende gegevens :

1° de periode waarbinnen de subsidieaanvraag ingediend moet worden;

2° de criteria die voor de betreffende oproep van toepassing zijn;

3° de inhoud van de criteria en het gewicht dat aan elk van deze criteria wordt gegeven;

4° de subsidie-enveloppe;

5° het subsidiepercentage of de subsidiepercentages;

6° het maximale subsidiebedrag per subsidieaanvraag;

7° de limitatieve technologieënlijst.

Art. 5. Elke oproep wordt bekendgemaakt via de website.

Art. 6. De subsidieaanvraag wordt door de onderneming ingediend via de website voor de start van de
ecologie-investeringen.

De onderneming krijgt enkel toegang tot de website via het federaal token of de elektronische identiteitskaart.

Art. 7. Er kan per oproep slechts één subsidieaanvraag per onderneming worden ingediend.

HOOFDSTUK IV. — Beslissingsprocedure

Art. 8. Het Agentschap Economie onderzoekt of de subsidieaanvraag op de indieningsdatum voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in het decreet, het besluit van de Vlaamse Regering en dit besluit.

Art. 9. De subsidieaanvraag is ontvankelijk als die op de indieningsdatum voldoet aan de voorwaarden, vermeld
in artikel 8.

De onderneming wordt daarvan via de website op de hoogte gebracht.

Art. 10. De onderneming die een onontvankelijke subsidieaanvraag heeft ingediend, wordt daarvan via de post
op de hoogte gebracht.

Art. 11. De ontvankelijke subsidieaanvraag wordt getoetst aan de criteria, vermeld in de oproep, met toepassing
van de normalisatieprocedure en de toekenning van een gewicht via een wegingscoëfficiënt als vermeld in artikel 19
en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering.

Bij een subsidieaanvraag met meerdere technologieën als vermeld in artikel 1, 10°, zal de technologie, waarvan het
investeringsbedrag meer dan 50 % van het totale investeringsproject vertegenwoordigt, in aanmerking worden
genomen voor de vaststelling van de score voor het criterium, vermeld in artikel 20, § 1, 1°, van het besluit van de
Vlaamse Regering. Als er geen technologie met een investeringsbedrag van meer dan 50 % van het totale
investeringsbedrag is opgenomen in het investeringsproject, dan wordt het gewogen gemiddelde, op basis van het
investeringsbedrag, genomen van de scores die behaald zijn op het criterium, vermeld in artikel 20, § 1, 1°, van het
besluit van de Vlaamse Regering.
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Art. 12. Aan elke oproep is een vooraf bepaalde subsidie-enveloppe verbonden.

Die subsidie-enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, in afnemende volgorde tot
de subsidie-enveloppe is opgebruikt. De betreffende ondernemingen zijn in dit geval gunstig gerangschikt.

Als het saldo niet voldoende is om de volgende subsidieaanvraag of subsidieaanvragen volledig te subsidiëren,
wordt met het saldo geen subsidie meer toegekend. De betreffende ondernemingen zijn in dat geval niet gunstig
gerangschikt.

Art. 13. De rangschikking van alle subsidieaanvragen wordt vastgesteld door de minister in een ministerieel
besluit. Dat ministerieel besluit wordt op de website gepubliceerd binnen vier maanden na de uiterste indieningsdatum
van de subsidieaanvraag en bevat de lijst van de gerangschikte ondernemingen met de volgende gegevens per
onderneming :

1° de naam;

2° het projectnummer;

3° gunstig of niet gunstig gerangschikt;

4° de behaalde plaats in de rangschikking;

5° de behaalde totaalscore.

Art. 14. De beslissing tot toekenning van de subsidie, met vermelding van de uitbetalingsvoorwaarden en de na
te leven voorwaarden, wordt via de post betekend aan de gunstig gerangschikte onderneming.

Art. 15. De niet gunstig gerangschikte onderneming wordt daarvan via de post op de hoogte gebracht.

HOOFDSTUK V. — Uitbetaling, verjaring en terugvordering

Art. 16. De subsidie wordt uitbetaald en teruggevorderd overeenkomstig artikelen 22, 23, 24 en 25 van het besluit
van de Vlaamse Regering.

De uitbetaling wordt door de onderneming via de website aangevraagd.

HOOFDSTUK VI. — Controle

Art. 17. Het Agentschap Economie kan vanaf de indiening van de aanvraag via de website controleren of het
decreet, het besluit van de Vlaamse Regering en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.

Die controle kan, afhankelijk van het feit of de steun al dan niet werd toegekend, het volgende tot gevolg hebben :

1° onontvankelijkheid of ongunstige rangschikking van de steunaanvraag;

2° niet-uitbetaling of terugvordering van de toegekende steun.

HOOFDSTUK VII. — Wijzigingsbepaling

Art. 18. Aan artikel 13, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun
aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest worden een punt 6° en een punt 7°
toegevoegd, die luiden als volgt :

« 6° de investeringen met betrekking tot de exploitatie van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw;

7° de investeringen die op een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven. »

HOOFDSTUK VIII. — Inwerkingtreding

Art. 19. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.

Brussel, 1 oktober 2007.

F. MOERMAN

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2007/36744]

Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van
27 september 2007 wordt Leen Leus, met ingang van 1 september 2007, in vast dienstverband benoemd in de graad van
wetenschappelijk attache bij het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek, eenheid Plant, Melle.

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van
27 september 2007 wordt Bart Vandecasteele, met ingang van 1 september 2007, in vast dienstverband benoemd in de
graad van wetenschappelijk attache bij het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek, eenheid Plant, Merelbeke.
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