
Bijlage aan het ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot vaststelling van
de steden of gemeenten die in aanmerking komen voor de toeken-
ning van het erediploma ″Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogs-
feiten 1914-1918″ met een bijpassend herinneringslint.
Lijst van de steden of gemeenten aan dewelke het erediploma ″Stad

of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918″ met een bijpas-
send herinneringslint wordt toegekend :

Stad of Gemeente slachtoffer
van oorlogsfeiten 1914-1918

AARSCHOT
ANDENNE
DENDERMONDE
DINANT
LEUVEN
SAMBREVILLE
VISE
VIROINVAL
DIKSMUIDE
ROTSELAAR
BUKEN (KAMPENHOUT)
HAACHT
KORTENBERG en ERPS-KWERPS
LIBIN
VIRTON
DAVERDISSE
VAUX-SUR-SURE
PORCHERESSE
MUSSON
OUDENAARDE
BERLARE
SPRIMONT, LINCE en LOUVEIGNE
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van

23 juli 2014 tot vaststelling van de steden of gemeenten die in
aanmerking komen voor de toekenning van een erediploma ″Stad of
Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918″ met een bijpassend
herinneringslint.

P. DE CREM

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2014/18276]

25 JULI 2014. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de
laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid
van de voedselketen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking, artikel 7, § 1, gewijzigd bij de wetten van
11 juli 1994 en 17 maart 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001,
artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
veiligheid van de voedselketen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
19 maart 2014;

Annexe à l’arrêté ministériel du 23 juillet 2014 fixant les villes ou
communes qui sont prises en considération pour l’octroi du diplôme
d’honneur de ″Ville ou Commune victime de faits de guerre 1914-
1918″ assorti d’un ruban commémoratif.
Liste des villes ou communes auxquelles le diplôme d’honneur de

″Ville ou Commune victime de faits de guerre 1914-1918″ assorti d’un
ruban commémoratif est octroyé :

Ville ou Commune victime
de faits de guerre 1914-1918

AARSCHOT
ANDENNE
DENDERMONDE
DINANT
LEUVEN
SAMBREVILLE
VISE
VIROINVAL
DIKSMUIDE
ROTSELAAR
BUKEN (KAMPENHOUT)
HAACHT
KORTENBERG et ERPS-KWERPS
LIBIN
VIRTON
DAVERDISSE
VAUX-SUR-SURE
PORCHERESSE
MUSSON
OUDENAARDE
BERLARE
SPRIMONT, LINCE et LOUVEIGNE
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 23 juillet 2014 fixant les

villes ou communes qui sont prises en considération pour l’octroi du
diplôme d’honneur de ″Ville ou Commune victime de faits de guerre
1914-1918″ assorti d’un ruban commémoratif.

P. DE CREM

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2014/18276]

25 JUILLET 2014. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 août 2012
relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en
rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet
hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux, l’article 7, § 1er, modifié
par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997;

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du
19 juillet 2001, l’article 3, § 5;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;
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Gelet op advies 56.406/3 van de Raad van State, gegeven op
18 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 5, 15° van het koninklijk besluit van 3 augus-
tus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses
uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen, wordt het
woord “2015” vervangen door het woord “2017”.

Art. 2. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35579]
21 MAART 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3.1.0.0.3

van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 3.1.0.0.6, gewijzigd bij het decreet van
20 december 2013;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 januari 2014;
Gelet op advies 55.330/3 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3.1.0.0.3 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 wordt vervangen door
wat volgt:

“Art. 3.1.0.0.3. De vergoeding, vermeld in artikel 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
wordt uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het aanslagjaar in kwestie, berekend op basis van:

1° de door het kadaster aangeleverde informatie over materieel en outillage ingevolge de toepassing van
artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 4° en 9°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

2° de door het Vlaams Energieagentschap aangeleverde informatie over de energiezuinige woningen en gebouwen
ingevolge de toepassing van artikel 2.1.5.0.1, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

3° de meldingen, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 2, derde en vierde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013.”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van de berekening van de
vergoeding voorzien in artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 9°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, die in
werking treedt vanaf aanslagjaar 2015.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 56.406/3 donné le 18 juin 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 5, 15° de l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à
l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec
la sécurité de la chaîne alimentaire, le mot ″2015″ est remplacé par le
mot ″2017″.

Art. 2. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE
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