
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2006/35598]
30 MAART 2006. — Ministerieel besluit houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden

inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar
van het departement Landbouw en Visserij

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 de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 inzonderheid op artikel 55 tot en
met 58;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een financieringsinstrument voor de Vlaamse
visserij- en aquicultuursector;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij decreet van 15 juli 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzonderheid op artikel II, 26;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van

beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;
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 en 23 december 2005;
Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, wenselijk is om sommige bevoegdheden te

delegeren aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij;

2° het departement : het Departement Landbouw en Visserij;

3° het hoofd van het departement : het personeelslid dat belast is met de leiding van het Departement Landbouw
en Visserij;

4° het besluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries.

Art. 2. Het hoofd van het departement is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht te ondertekenen, met behoud van de
toepassing van de bijzondere regeling die geldt voor de antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot
de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen;

2° gewone en aangetekende zendingen, bestemd voor het departement, in ontvangst te nemen, met uitzondering
van de dagvaardingen, betekend aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;

3° uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van zijn dienst eensluidend te
verklaren en uit te reiken;

4° staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfkosten goed te keuren als ze
verband houden met de werking van aan zijn dienst verbonden advies- en overlegorganen.

HOOFDSTUK II. — Specifieke delegaties

Art. 3. § 1. Het hoofd van het departement wordt inzake land- en tuinbouwvorming, duurzame landbouw en
plattelandsontwikkeling gemachtigd om :

1° getuigschriften te viseren overeenkomstig artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004
betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

2° binnen de door de minister jaarlijks goedgekeurde alomvattende programma’s te beslissen over de toekenning
van subsidies overeenkomstig hetzelfde besluit, de beslissing te betekenen en de opdracht te geven tot de vastlegging
en de uitbetaling ervan;

3° te beslissen over de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie overeenkomstig artikel 43 van
hetzelfde besluit, de beslissing aan de begunstigden te betekenen en de opdracht te geven tot de vastlegging en de
uitbetaling ervan;

4° de terugbetaling te vorderen van subsidies en vergoedingen die uitbetaald zijn krachtens hetzelfde besluit,
overeenkomstig artikel 57 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991;

5° de overeenkomsten en verbintenissen in het kader van de milieumaatregelen, bedoeld in het Vlaams
Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006 en 2007-2013, te sluiten en aan te gaan, voor zover dit tot
de taken van het departement behoort;
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6° subsidie uit te betalen aan landbouwers in het kader van milieumaatregelen, bedoeld in het Vlaams Programma
voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006 en 2007-2013, voor zover dit tot de taken van het departement
behoort;

7° inzake de subsidiedossiers in het kader van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling, voor zover dit tot
de taken van het departement behoort :

a) de beslissingen over toegekende steun aan de begunstigden te betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging
en uitbetaling van de steun;

b) opdracht te geven tot de terugvordering van te veel uitbetaalde bedragen bij de afsluiting van het
subsidiedossier;

c) beslissingen te nemen over de verlenging van de uitvoeringstermijn;

d) beslissingen te nemen over de herschikking van de kostenrubrieken, zoals onder meer investeringen, werking
en overhead, binnen het voorziene budget ten belope van 10% van het totale projectbudget.

§ 2. Het hoofd van het departement wordt inzake het externe landbouwbeleid gemachtigd om binnen de perken
van de uitvoerende opdracht, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest te vertegenwoordigen in federale,
Europese en internationale instellingen en organen, alsmede in technische comités en werkgroepen aangaande externe
aangelegenheden, als het gaat om de dagelijkse administratieve vertegenwoordiging.

§ 3. Het hoofd van het departement wordt inzake het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
periode 2000-2006 gemachtigd om, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot
wijziging en instelling van een aantal verordeningen, en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 817/2004 van de
Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL),
alle hiertoe genoodzaakte stappen voor een efficiënte werking van het programmasecretariaat uit te voeren, zoals de
informatiedoorstroming, de afstemming van de financiële behoeften van de maatregelen in kwestie op de beschikbare
EU-cofinanciering, de organisatie van de voorgeschreven evaluaties en de voorbereiding van eventuele wijzigingen en
het inleiden van de daaraan gekoppelde procedures, met het oog op een goed beheer van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling.

§ 4. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om in het kader van de programmeringsperiode 2007-2013
acties te ondernemen om het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling periode 2007-2013 en de bijbehorende
strategische richtlijnen op te stellen en hierover met de diensten van de Europese Commissie te onderhandelen.

§ 5. Het hoofd van het departement wordt inzake het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling periode
2007-2013 gemachtigd om, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, en overeenkom-
stig de uitvoeringsverordening, alle hiertoe genoodzaakte stappen te nemen voor het opzetten, het onderhandelen, het
uitvoeren en opvolgen van een Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Verder zal hij instaan voor een
efficiënte werking van het programmasecretariaat, zoals de informatiedoorstroming, de afstemming van de financiële
behoeften van de maatregelen in kwestie op de beschikbare EU-cofinanciering, de organisatie van de voorgeschreven
evaluaties en de voorbereiding van eventuele wijzigingen en het inleiden van de daaraan gekoppelde procedures, met
het oog op een goed beheer van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

§ 6. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2826/2000 van
de Raad van 19 december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de
binnenmarkt, en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 94/2002 van de Commissie van 18 januari 2002 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad betreffende voorlichtings- en afzetbevorde-
ringsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt, contracten te sluiten met geselecteerde organisaties.

§ 7. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2702/1999 van
de Raad van 14 december 1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde
landen, en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2879/2000 van de Commissie van 28 december 2000 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderings-
acties voor landbouwproducten in derde landen contracten te sluiten met geselecteerde organisaties.

Art. 4. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om inzake FIVA-steun overeenkomstig de
FIVA-regelgeving :

1° beslissingen te nemen over de toekenning van steun met betrekking tot de investeringsdossiers en dossiers
eerste vestiging tot een verbintenis van 75.000 euro per dossier met uitzondering van dossiers waarbij overheidswaar-
borg wordt toegekend;

2° alle beslissingen over de toegekende steun aan de begunstigden te betekenen en de opdracht te geven tot
vastlegging en uitbetaling van de steun;

3° alle beslissingen te herzien als de nieuwe totale toegekende steun met betrekking tot de dossiers, bedoeld in 1°,
niet meer bedraagt dan 75.000 euro en als de toegekende waarborg niet stijgt;

4° akkoord te gaan met de onderhandse verkoop van onroerende goederen die als zekerheid zijn ingebracht voor
kredieten met FIVA-waarborg als het bod in kwestie minstens gelijk is aan de schatting door het Comité tot Aankoop
van Onroerende Goederen of door de Ontvanger Der Domeinen en Penale Boeten;

5° goedkeuring te verlenen voor een gespreide terugbetaling van de teruggevorderde steun, met een maximum
van 50.000 euro tot uiterlijk zestig maanden na de terugvorderingsdatum;

6° goedkeuring te verlenen voor de uitbetaling van verwijlinteresten op de FIVA-waarborg, uitbetalingen
waarvoor de initiële afrekening al eerder werd goedgekeurd door de minister.

Art. 5. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om inzake de toepassing van Verordening (EG)
nr. 2792/99 betreffende de EU-steunverlening aan de visserij- en aquicultuursector:

a) de beslissingen over de toegekende Europese steun aan de begunstigden te betekenen en de opdracht te geven
tot vastlegging en uitbetaling van de steun;

b) de beslissingen te herzien zonder de toegekende steun te verhogen.
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Art. 6. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om namens het Vlaamse Gewest overeenkomsten
inzake deelname aan het landbouwmonitoringsnetwerk met correspondenten te sluiten, te wijzigen en op te zeggen.

HOOFDSTUK III. — Mogelijkheid tot subdelegatie

Art. 7. Overeenkomstig artikel 19 van het besluit kan het hoofd van het departement een deel van de
gedelegeerde aangelegenheden verder subdelegeren aan personeelsleden van het departement die onder zijn
hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

De subdelegaties worden vastgelegd in een besluit van het hoofd van het departement. Het besluit wordt
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een afschrift van het besluit wordt aan de minister bezorgd.

HOOFDSTUK IV. — Regeling bij vervanging

Art. 8. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van de functie van het hoofd van het departement belast is of het hoofd van het departement vervangt
bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken
personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule « voor het hoofd van het departement,
afwezig.

HOOFDSTUK V. — Gebruik van de delegaties en verantwoording

Art. 9. § 1.De delegaties en subdelegaties worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk X van het besluit.

§ 2. Het gebruik van de delegaties en subdelegaties wordt verantwoord overeenkomstig de artikelen 23, 24, 25 en
26 van het besluit.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen

Art. 10. 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,
voor wat het departement betreft, opgeheven.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Brussel, 30 maart 2006.

Y. LETERME

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2006/35599]
31 MAART 2006. — Besluit van de leidend ambtenaar tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de

afdelingshoofden en het hoofd van de Managementondersteunende Diensten van het departement Landbouw
en Visserij

De leidend ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de operationalisering van het
beleidsdomein Landbouw en Visserij;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden inzake het
landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, wenselijk is om sommige bevoegdheden te
subdelegeren aan het meest functionele niveau,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de bevoegdheden die krachtens het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen
van de Vlaamse ministeries en het ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke
bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het departement Landbouw
en Visserij worden gedelegeerd.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij;

2° het departement: het departement Landbouw en Visserij;

3° de leidend ambtenaar: het personeelslid dat belast is met de leiding van het departement Landbouw en Visserij;

4° MOD: de Managementondersteunende Diensten van het departement Landbouw en Visserij;

5° het hoofd van de MOD: het personeelslid dat belast is met de leiding van de Managementondersteunende
Diensten van het departement Landbouw en Visserij;

6° het besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

7° het raamstatuut: het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
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