
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
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GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2005 /35570]

3 MEI 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2005 houdende de
delegatie van sommige bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan personeelsleden van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V,
vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2005 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake
het landbouwbeleid en de zeevisserij aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Overwegende dat in het kader van de Interimstructuur werd beslist om een deel van de wetenschappelijke
instelling Centrum voor Landbouweconomie (CLE), waaronder het CLE-boekhoudnetwerk, over te hevelen naar de
Administratie Land- en Tuinbouw, Afdeling Monitoring en Studie (AM&S);

Overwegende dat binnen het CLE-boekhoudnetwerk ongeveer 700 overeenkomsten werden afgesloten tussen de
betrokken landbouwers en de verantwoordelijke van het CLE;

Overwegende dat deze overeenkomsten bij de overgang van het boekhoudnet naar de Afdeling Monitoring en
Studie dienen te worden hernieuwd, zowel naar inhoud als naar verantwoordelijkheid voor de verwerking van de
verzamelde data;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, wenselijk is om sommige bevoegdheden te
delegeren aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 10 van het ministerieel besluit van 18 januari 2005 houdende de delegatie van sommige
bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 8. De leidend ambtenaar van de administratie Land- en Tuinbouw wordt gemachtigd om namens het Vlaamse
Gewest overeenkomsten inzake deelname aan het landbouwmonitoringsnetwerk met correspondenten te sluiten, te
wijzigen en op te zeggen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 mei 2005.

Y. LETERME

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

[2005/201327]

7 DECEMBRE 2004. — Arrêté ministériel confiant au Port autonome de Charleroi la gestion d’un quai
situé sur le territoire de la commune de Monceau-sur-Sambre

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi et les statuts y annexés de cet
organisme d’intérêt public, notamment les articles 2 et 7;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993
et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6, § 1er, x, 2o;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment
l’article 57, § 2 et 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
modifié par l’arrêté du 16 septembre 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres et
réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;

Vu la demande du Port autonome de Charleroi en date du 31 juillet 2002 sollicitant la gestion d’un quai situé sur
le territoire de la commune de Monceau-sur-Sambre, le long de la rive gauche de la Sambre, à la cumulée 34.610;
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