
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2009/200052]

6 JANUARI 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van 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

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, BESTUURSZAKEN, BUITEN-
LANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN
PLATTELANDSBELEID,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 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, 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, gewijzigd bij het decreet van 21 oktober 2005;
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005,

23 juni 2006, 22 december 2006 en 27 april 2007;
Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, artikel 54;
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, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

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, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007,
5 september 2008 en 22 september 2008;

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, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
29 september 2006, 16 maart 2007, 6 juli 2007, 19 juli 2007, 14 december 2007, 23 mei 2008 en 5 september 2008;

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, gewijzigd bij
de ministeriële besluiten van 7 maart 2008 en 31 maart 2008,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 3 van 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, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 maart 2008 en 31 maart 2008, wordt een paragraaf 9
toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 9. Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen inzake de inkomsten en
uitgaven van het Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk. »

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de zin ″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 :″ vervangen door de zin ″Het hoofd van het departement wordt gemachtigd om inzake de
toepassing van Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector en
Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds :″.

Brussel, 6 januari 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme,
Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2009/200047]

Erkenning wildbeheereenheden

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 23 december 2008 werden
de volgende wildbeheereenheden erkend, met ingang van 1 januari 2009 :

— De Hazebeek te Lendelede

— Land van Haspengouw te Sint-Truiden

— Winge en Losting te Wezemaal
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