
Art. 24. Het afdelingshoofd of de teamleider is ten aanzien van het hoofd van het departement verantwoordelijk
voor het gebruik van de verleende delegaties. Deze verantwoordelijkheid betreft eveneens de aangelegenheden
waarvoor de beslissingsbevoegdheid door het afdelingshoofd of de teamleider werd gesubdelegeerd aan andere
personeelsleden.

Art. 25. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt maandelijks verantwoording afgelegd door middel
van een rapport. Het rapport wordt door het afdelingshoofd of de teamleider aan het hoofd van het departement
voorgelegd, uiterlijk de vijftiende werkdag na het verstrijken van de periode waarop het rapport betrekking heeft.

Het rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de
betrokken periode werden genomen, met inbegrip van informatie over de aangelegenheden waarvoor de beslissings-
bevoegdheid door het afdelingshoofd of teamleider werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

De in het rapport verstrekte informatie is exact, toereikend en ter zake dienend. Ze is op degelijke wijze
gestructureerd en wordt op een toegankelijke wijze voorgesteld.

Het hoofd van het departement kan bij eenvoudige beslissing nadere instructies geven betreffende de concrete
informatie die per gedelegeerde aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en een verplicht te volgen
schema voor de rapportering vaststellen.

Het hoofd van het departement kan, buiten de verplichte periodieke rapportering, op ieder ogenblik aan het
afdelingshoofd of de teamleider verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde
aangelegenheid.

Art. 26. § 1. Het hoofd van het departement heeft het recht om, bij eenvoudige beslissing, de verleende delegaties
tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te heffen.

§ 2. In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk
werd opgeheven, genomen door het hoofd van het departement.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepalingen

Art. 27. Het besluit van de leidinggevend ambtenaar van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie
van de Vlaamse overheid van 18 september 2007 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan
personeelsleden van het departement wordt opgeheven.

Art. 28. Dit besluit treedt in werking op 31 oktober 2007.

Brussel, 31 oktober 2007.

V. LORIES

*

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2007/37073]

6 NOVEMBER 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000
betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid

Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994,
inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan
de installatie in de landbouw, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie
in de landbouw, inzonderheid op artikel 5, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2007;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 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 krachtens artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende

steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw het in aanmerking te nemen referentie-inkomen ieder
jaar moet worden vastgesteld en dat dit nieuw vastgesteld bedrag geldig is vanaf 1 januari 2007,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5 van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen
en aan de installatie in de landbouw, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 juni 2006, worden de woorden
″23.000 euro vanaf het jaar 2002″ vervangen door de woorden ″24.500 euro vanaf het jaar 2007″.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 6 november 2007.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS
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