
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11494]
Bericht van 29 juli 2014 met betrekking tot de goedkeuring van de

norm inzake de toepassing van de norm ISQC 1 in België. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 219 van 8 augustus 2014, bladzijde 58165,
moet de volgende correctie worden aangebracht :

In het bericht van 29 juli 2014 met betrekking tot de goedkeuring van
de norm inzake de toepassing van de norm ISQC 1 in België, dient de
laatste zin gelezen te worden als volgt :

« Deze norm inzake de toepassing van de norm ISQC 1 in België,
aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
op 28 februari 2014, (...) » in plaats van « Deze norm inzake de
toepassing van de norm ISQC 1 in België, aangenomen door de Raad
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 5 december 2013, (...) ».

*

COMMISSIE VOOR DE REGULERING
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

[C − 2014/18298]
Raadpleging

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
(CREG) organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpen
van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor :

— het elektriciteitstransmissienet en de elektriciteitsnetten met een
transmissiefunctie;

— het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de
LNG-installatie.

Deze raadpleging loopt van 1 september 2014 tot 30 september 2014.

De volledige teksten zijn beschikbaar op www.creg.be>Sector
Elektriciteit/Sector Gas>Openbare raadplegingen/Workshops

CREG — Nijverheidsstraat 26-38, B-1040 Brussel

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2014/36468]

15 JULI 2014. — Omzendbrief nr. 67. — Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Over het verkrijgen van steun voor investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2014

Bedrijven die de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten tot voorwerp hebben, kunnen Europese
en/of Vlaamse steun genieten voor hun investeringen.

De steunverlening aan investeringen van agrovoedingsbedrijven voor verwerking en afzet wordt georganiseerd
via oproepen.

Voorliggende omzendbrief regelt de voorwaarden en modaliteiten van de oproep 2014.

1. Regelgeving

Volgend regelgevend kader is van toepassing op deze oproep:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedings-
sector;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van
geslachte runderen en van geslachte varkens;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11494]
Avis du 29 juillet 2014 concernant l’approbation de la norme relative

à l’application de la norme ISQC 1 en Belgique. — Erratum

Au Moniteur belge n° 219 du 8 août 2014, page 58165, il y a lieu
d’apporter la correction suivante :

Dans l’avis du 29 juillet 2014 relatif à l’approbation de la norme
relative à l’application de la norme ISQC 1 en Belgique, il convient de
lire la dernière phrase comme suit :

« Cette norme relative à l’application de la norme ISQC1 en Belgique
adoptée le 28 février 2014 par le Conseil de l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises, (...) » au lieu de « Cette norme relative à l’application de
la norme ISQC 1 en Belgique adoptée le 5 décembre 2013 par le Conseil
de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, (...) ».

COMMISSION DE REGULATION
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)

[C − 2014/18298]
Consultation

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG)
organise une consultation publique concernant ses projets d’arrêtés
fixant la méthodologie tarifaire pour :

— le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité
ayant une fonction de transport;

— le réseau de transport de gaz naturel, l’installation de stockage de
gaz naturel et l’installation de GNL.

Cette consultation se déroulera du 1er septembre 2014 au 30 septem-
bre 2014.

Les textes complets sont disponibles sur www.creg.be>Secteur
Electricité/Secteur Gaz>Consultations publiques/Workshops

CREG — rue de l’Industrie 26-38, B-1040 Bruxelles.
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- het ministeriële besluit van 26 november 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 juli 2007 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector.

2. Doelgroep

De oproep is gericht naar de slachthuizen. Om voor de steun bepaald in punt 4 in aanmerking te komen moet het
slachthuis voldoen aan volgende voorwaarden:

a) De maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel is gelegen in het Vlaamse gewest.

b) De hoofdactiviteit heeft betrekking op volgende economische bedrijvigheid:

Sector Nace-code 2008 Omschrijving van de economische activiteit

Vlees 10.110 Verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van
vlees van gevogelte

c) De verwerkte basisgrondstoffen zijn voor minstens 50% afkomstig uit landen binnen de Europese Unie.
Producten uit derde landen (niet-EU) die via een tussenpersoon in een EU-land werden aangekocht, worden
beschouwd als producten van derde landen.

3. Investering

Volgende investering komt voor steun in aanmerking:
• Aankoop en operationele installatie van een indelingsmethode voor de indeling van varkenskarkassen volgens

het geschatte aandeel mager vlees, al dan niet voorzien van een installatie die het mogelijk maakt om
elektronische identificatienummers te lezen en die op een correcte manier te koppelen aan de resultaten van de
indelingsmethode.

En dit onder de volgende voorwaarden:
• De investering is gelegen en operationeel in het Vlaamse gewest;
• De indelingsmethode moet goedgekeurd zijn conform de bepalingen in het uitvoeringsbesluit 2012/416/EU van

de Commissie van 19 juli 2012 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België;
• De indelingsmethode mag maximaal een statistische fout bij de schatting van het aandeel mager vlees (RMSEP

- Root Mean Square Error of Prediction) hebben van 1,50 zoals bepaald in een certificeringsproef conform de
procedure vastgelegd in deel 1 van het protocol dat werd ingediend door de Belgische autoriteiten conform de
bepalingen van artikel 23, 4 en bijlage V van Verordening (EG) Nr. 1249/2008 van 10 december 2008 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, varkens- en
schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan, endat werd goedgekeurd in het
Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten van de Europese Commissie van
20 januari 2011;

• De indelingsmethode moet een volautomatisch systeem zijn;
• De indelingsmethode moet voorzien zijn van een automatisch merksysteem op beide zijden van het karkas voor

het verzekeren van een correcte koppeling van de resultaten van indeling en weging aan het karkas in kwestie;
• De indelingsmethode moet voorzien zijn van een “black-box”, verzegeld door de constructeur, waarbij alle

originele (meet)waarden en berekeningen door de indelingsmethode, worden opgeslagen en bewaard
gedurende minstens 2 jaar en waarbij enkel en alleen een output-mogelijkheid is voorzien waarvan het
Departement Landbouw en Visserij gebruik moet kunnen maken voor controledoeleinden;

• De inrichting moet met de constructeur van de indelingsmethode een onderhoudscontract afsluiten voor
enerzijds minimaal één jaarlijkse check-up van de indelingsmethode en anderzijds voor vervangingsmateriaal
om een continue werking van het indelingstoestel te verzekeren;

Komen in het bijzonder niet voor steun in aanmerking:
• Investeringen in tweedehands installaties of – materiaal.
• Investeringen of uitgaven, niet geactiveerd als investering in de boekhouding.
• De kosten of uitgaven m.b.t. een onderhoudscontract.

4. Subsidievorm en steunpercentage

De steun wordt toegekend binnen een voorziene gesloten enveloppe van 600.000 euro onder de vorm van een
kapitaalpremie en bedraagt maximaal 20% van het aanvaardbare investeringsbedrag.

Indien de toe te kennen steun voor het totale aanvaardbare investeringsbedrag de voorziene subsidiemiddelen
overschrijdt, worden achtereenvolgens volgende acties ondernomen:

1. Per slachthuis wordt slechts één installatie aanvaard. De installatie met het hoogste aanvaardbare investerings-
bedrag wordt mee in rekening gebracht.

2. Het aanvaardbare investeringsbedrag van projecten dat hoger is dan 400.000 euro wordt procentueel
verminderd, maar kan nooit lager zijn dan 400.000 euro.

Indien de toe te kennen steun voor het totale aanvaardbare investeringsbedrag dan nog steeds de voorziene
subsidiemiddelen overschrijdt, wordt het maximale steunpercentage vervolgens lineair verminderd tot uitputting van
de gesloten enveloppe.
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5. Investeringsperiode

De investeringen moeten worden uitgevoerd tussen de registratiedatum van de aanvraag en 30 september 2016.
De registratiedatum is de datum waarop de aanvraag op de bevoegde administratie toekomt, hetzij per post, hetzij door
persoonlijke afgifte. De registratiedatum wordt nadien schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

Komen niet in aanmerking voor steun:

• Investeringen die reeds gestart zijn vóór de registratiedatum. Als startdatum geldt de eerste datum van één van
volgende acties: de officiële goedkeuring van de offerte, bestelling, facturatie, eerste betaling of levering ter
plaatse.

• Facturen en betalingen die dateren van na de investeringsperiode.

6. Aanvraagformulier en indieningsperiode

De steun wordt aangevraagd via het aanvraagformulier dat als bijlage bij deze omzendbrief is toegevoegd. Het
aanvraagformulier moet worden opgestuurd of kan persoonlijk worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op volgend
adres en dit ten laatste op 30 september 2014:

Agentschap voor Landbouw en Visserij

Structuur en Investeringen

Dienst Agrovoeding

Ellips, 4e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 41

1030 Brussel

Het aanvraagformulier en/of bijkomende informatie kan worden bekomen via:

• De heer Rudy Geerts, tel. 02-552 74 95, rudy.geerts@lv.vlaanderen.be

• De heer Wim Van Moeseke, tel. 02-552 79 57, wim.vanmoeseke@lv.vlaanderen.be

• Weblink: www.vlaanderen.be/landbouw/agrovoeding

De aanvraag dient vergezeld te zijn van minstens één offerte met duidelijke prijsaanduiding. Het investeringsbe-
drag waarvoor steun wordt aangevraagd kan niet hoger zijn dan het totaal van de door offertes gestaafde
prijsaanduidingen.

7. Uitbetaling van de steun

De steun zal worden uitbetaald als kapitaalpremie na afronding van het project onder de gestelde voorwaarden
en na indiening van een ‘aanvraag tot uitbetaling’ (schuldvordering).

De modaliteiten van de ‘aanvraag tot uitbetaling’ worden samen met de beslissing tot steunverlening aan de
begunstigde meegedeeld. O.m. zullen volgende documenten, na uitvoering van het project, moeten worden
voorgelegd:

• een “aanvraag tot uitbetaling” (schuldvordering),

• kopies van de facturen en betalingsbewijzen,

• Een opleveringsattest van de constructeur;

• Een kopie van het onderhoudscontract met de constructeur;

• Een attest van de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees dat de gegevens conform de
bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 aan hen worden bezorgd;

• Een verklaring op eer van de inrichting om jaarlijks een kopie van het attest/verslag van de check-up van de
indelingsmethode door de constructeur aan het Departement Landbouw en Visserij te bezorgen;

• Een attest waaruit blijkt dat de conformiteit en de betrouwbaarheid van de geïnstalleerde indelingsmethode
goed werd bevonden, zoals bepaald in artikel 62 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013.

De begunstigde verklaart zowel interne Vlaamse, als externe controle m.b.t. de ontvangen steun te aanvaarden en
de volle medewerking te verlenen.

K. PEETERS,

Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
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