
VLAAMSE OVERHEID

Vlaamse Interuniversitaire Raad

[C − 2010/35396]
5 MEI 2010. — Intern reglement Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)

De Vlaamse Interuniversitaire Raad,

Na beraadslaging,
Besluit :

VOORAFGAANDE UITEENZETTING EN FORMEEL KADER
(i) De VLIR is sinds 1 januari 1998 actief op het vlak van het beheer van de universitaire ontwikkelingssamen-

werking van de Vlaamse universiteiten, gefinancierd door de Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
(ii) De VLIR heeft in het kader daarvan volgende overeenkomsten gesloten met de Belgische Staat, vertegenwoor-

digd door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (hierna aangeduid als de ″UOS-Overeenkomsten″) :
— Algemene Overeenkomst van 18 mei 1995, zoals gewijzigd door het Aanhangsel van 18 december 1997 en bij

uitwisseling van brieven op 13 augustus 1998;
— Bijzondere Overeenkomst van 16 mei 1997 betreffende het Programma Institutionele Universitaire Samenwer-

king (IUS), zoals gewijzigd door het Aanhangsel van 18 december 1997, en de richtlijnen hierbij;
— Bijzondere Overeenkomst van 19 december 1997 betreffende de Eigen Initiatieven, en de richtlijnen hierbij;
— Bijzondere Overeenkomst van 19 december 1997 betreffende de Opleidingskosten;
— Bijzondere Overeenkomst van 18 december 2002 betreffende de Noord-Acties, en de richtlijnen hierbij;
— Bijzondere Overeenkomst van 18 december 2002 betreffende de Beurzen, en de aanvullende bepalingen hierbij.
(iii) Krachtens de UOS-Overeenkomsten staat de VLIR in voor de programmatie, de organisatie en het beheer van

de universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, gefinancierd door de
Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De UOS-Overeenkomsten liepen tot 31 december 2002, maar
werden alle op 5 november 2002 stilzwijgend verlengd door de goedkeuring door de toenmalige Belgische
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van het vijfjarenplan voor 2003-2007 voor universitaire ontwikkelings-
samenwerking van de VLIR.

(iv) In het kader van zijn activiteiten inzake universitaire ontwikkelingssamenwerking besliste de VLIR op
23 februari 1999 tot oprichting van het Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (hierna aangeduid als het
″Bureau UOS″ of het ″BUOS″), dat belast werd met alle aangelegenheden die verband houden met de universitaire
ontwikkelingssamenwerking.

(v) Artikel 10 van de op 4 oktober 2005 goedgekeurde VLIR-statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur van de VLIR
operationele bureaus kan inrichten onder het gezag van de Raad van Bestuur of het Bureau der Rectoren.

(vi) De Raad van Bestuur wenst middels onderhavig intern reglement de delegatie van zijn bevoegdheden inzake
universitaire ontwikkelingsamenwerking aan het Bureau voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking te bevesti-
gen, de samenstelling en de werking van het Bureau voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking nader te
omschrijven en de vertegenwoordigingswijze van de VLIR in verband met universitaire ontwikkelingssamenwerking
vast te leggen.

1. SAMENSTELLING
1.1. Het Bureau UOS bestaat uit zes leden. Vijf leden worden door het Bureau der Rectoren aangeduid, op

voordracht van respectievelijk de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven), de Universiteit Gent (UGent), de Vrije
Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen (UA) en de Universiteit Hasselt (UHasselt). Het zesde lid wordt
aangeduid door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), teneinde de vertegenwoordiging van de hogescholen
binnen VLIR-UOS te verzekeren.

1.2. Het Bureau der Rectoren duidt een voorzitter en ondervoorzitter aan van het Bureau UOS.
1.3. Het voorzitterschap wordt volgens een beurtrolsysteem toegewezen :
— K.U.Leuven
— Vrije Universiteit Brussel
— UGent
— UA
— UHasselt.
De voorzitter wordt door het Bureau der Rectoren aangeduid, op voorstel van de betrokken universiteit.
1.4. Het Bureau der Rectoren duidt tevens een ondervoorzitter aan van het Bureau UOS, na daarover het advies

te hebben ingewonnen van het Bureau UOS. Het ondervoorzitterschap is niet onderworpen aan een beurtrolsysteem.
1.5. De voorzitter :
— zit de vergaderingen van het Bureau UOS voor, evenals alle selectievergaderingen;
— zit de vergaderingen van de Stuurgroep UOS voor, zijnde het overlegplatform tussen de VLIR, de

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), en het kabinet van de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking;

— waakt erover dat de beslissingen, genomen door het Bureau UOS en de Stuurgroep UOS, worden uitgevoerd
door het secretariaat;

— rapporteert aan de Raad van Bestuur over de genomen beslissingen;
— beslist bij hoogdringendheid, ingeval het Bureau UOS niet tijdig kan samenkomen. Indien hij/zij van deze

bevoegdheid gebruik maakt, rapporteert hij/zij hierover aan het Bureau UOS tijdens de eerstvolgende vergadering;
— waakt erover dat strategische beslissingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bureau der Rectoren.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
1.6. Het mandaat van een lid wordt toegewezen voor twee jaar, telkens met ingang op 1 augustus van het jaar

waarin hij/zij wordt benoemd. Het kan, zonder onderbreking, verlengd worden, telkens voor eenzelfde periode.
Het mandaat van Voorzitter wordt toegewezen voor twee jaar, telkens met ingang op 1 augustus van het jaar

waarin hij/zij wordt benoemd. Het kan, zonder onderbreking, slechts éénmaal verlengd worden voor eenzelfde
periode.

Het mandaat van Ondervoorzitter wordt toegewezen voor twee jaar, telkens met ingang op 1 augustus van het jaar
waarin hij/zij wordt benoemd. Het kan, zonder onderbreking, verlengd worden voor eenzelfde periode.
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Indien een mandaat van lid, voorzitter of ondervoorzitter, vroegtijdig wordt beëindigd, wordt in de vervanging
van de betrokkene voorzien door de instelling of het orgaan dat de betrokkene heeft aangesteld op dezelfde wijze als
voor zijn oorspronkelijke aanstelling en volbrengt de vervanger de termijn van zijn/haar voorganger.

1.7. Het Bureau der Rectoren kan te allen tijde de leden, de voorzitter of de ondervoorzitter van het Bureau UOS
ontslaan. In dat geval wordt in de vervanging van de betrokkene voorzien door de instelling of het orgaan dat de
betrokkene heeft aangesteld op dezelfde wijze als voor zijn/haar oorspronkelijke aanstelling.

2. BEVOEGDHEID
2.1. De Raad van Bestuur delegeert zijn bestuursbevoegdheid met betrekking tot de activiteiten van de VLIR inzake

universitaire ontwikkelingssamenwerking aan het Bureau UOS. In het bijzonder zal het Bureau UOS instaan voor :
— de ontwikkeling en de implementatie van de strategie en het beleid van de VLIR inzake universitaire

ontwikkelingssamenwerking;
— de opvolging van de diverse opdrachten die aan de VLIR zijn of zullen worden toegewezen krachtens de

UOS-Overeenkomsten of enige andere overeenkomst die de VLIR met de overheid of met derden afsluit op het vlak
van universitaire ontwikkelingssamenwerking;

— de contacten met de bevoegde overheden inzake (universitaire) ontwikkelingssamenwerking.
2.2. Beslissingen in verband met de volgende aspecten van universitaire ontwikkelingssamenwerking blijven

evenwel voorbehouden aan het Bureau der Rectoren :
— de goedkeuring van het vijfjarenplan voor universitaire ontwikkelingssamenwerking;
— de keuze van de partnerinstellingen voor het Programma Institutionele Universitaire samenwerking (IUS) met

wie een langetermijnsamenwerking wordt opgezet.
Het jaarverslag m.b.t. VLIR-UOS, de jaarrekening en het controleverslag van de auditeur worden, samen met de

respectieve verslagen vanwege het algemeen secretariaat, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
3. BERAADSLAGING EN WERKING

3.1. Het Bureau UOS neemt beslissingen bij consensus.

3.2. Het Bureau UOS kan te allen tijde bepaalde aangelegenheden doorverwijzen of voor advies voorleggen aan het
Bureau der Rectoren. Indien over een bepaalde beslissing betwistingen ontstaan binnen het Bureau UOS, kan deze
beslissing op vraag van twee leden worden doorverwezen naar het Bureau der Rectoren.

3.3. Elk lid van het Bureau der Rectoren beschikt over een permanent evocatierecht met betrekking tot de dossiers
die door het Bureau UOS worden behandeld. Dit evocatierecht dient te worden ingeroepen vooraleer het Bureau UOS
de beslissing neemt. Indien een lid van het Bureau der Rectoren zijn evocatierecht uitoefent, kan de beslissing van het
Bureau der Rectoren via schriftelijke procedure worden genomen.

De wijze van communicatie tussen het Bureau UOS, het Bureau der Rectoren en de Raad van Bestuur, zoals
vastgelegd in artikel 7, is zo bepaald dat het inroepen van het evocatierecht mogelijk is.

3.4. De communicatie tussen de leden van het Bureau UOS gebeurt zoveel als mogelijk via e-mail. Alle
communicatie tussen de Bureau UOS-leden onderling, wordt steeds gelijktijdig gekopieerd aan alle andere leden van
het Bureau UOS en aan de directeur VLIR-UOS, zodat alle betrokkenen alle communicatiestromen kunnen volgen.

4. SECRETARIAAT VOOR UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

4.1. Het secretariaat van het Bureau UOS wordt waargenomen door het VLIR-secretariaat voor universitaire
ontwikkelingssamenwerking (hierna aangeduid als het ″VLIR-UOS-secretariaat″).

4.2. Het VLIR UOS-secretariaat is belast met :

— de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de strategie- en beleidsbepaling inzake universitaire
ontwikkelingssamenwerking door het Bureau UOS;

— het administratief en financieel beheer van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

4.3. De Raad van Bestuur delegeert zijn bevoegdheid voor de benoeming en ontslag van personeelsleden van het
VLIR-UOS-secretariaat en voor het vastleggen van hun statuut aan het Bureau der Rectoren. Ook het personeelsbeleid
m.b.t. de leden van het VLIR-UOS-secretariaat wordt gedelegeerd naar het Bureau der Rectoren. Terzake beslist het
Bureau der Rectoren na daarover het advies te hebben ingewonnen van het Bureau UOS.

4.4. Het VLIR-UOS-secretariaat communiceert in principe via e-mail met de leden van het Bureau UOS.

4.5. Het VLIR-UOS-secretariaat bereidt voor elke vergadering van de Raad van Bestuur een overzicht voor van de
beslissingen die het Bureau UOS nam sinds de vorige vergadering van de Raad van Bestuur

4.6. Het VLIR-UOS-secretariaat nodigt een of meerdere vertegenwoordigers van het algemeen secretariaat van de
VLIR uit om, telkens dit aangewezen is, deel te nemen aan vergaderingen en/of activiteiten in het kader van de
universitaire ontwikkelingssamenwerking.

5. DE DIRECTEUR VLIR-UOS

5.1. Het Bureau der Rectoren duidt een directeur aan voor het secretariaat voor universitaire ontwikkelingssa-
menwerking (″Directeur VLIR-UOS″).

5.2. De directeur VLIR-UOS is bevoegd voor het dagelijks bestuur. In diens afwezigheid kan de voorzitter van het
Bureau UOS, of een van de coördinatoren, het dagelijks bestuur waarnemen.

5.3. De directeur VLIR-UOS rapporteert aan het Bureau UOS.

5.4. De directeur VLIR-UOS kan overeenkomsten aangaan in uitvoering van de dagelijkse werking van het
VLIR-UOS-secretariaat. De directeur VLIR-UOS rapporteert op regelmatige tijdstippen over deze overeenkomsten en
uitgaven aan de voorzitter van het Bureau UOS.

6. ADVIESORGANEN VAN HET BUREAU UOS

6.1. Het Bureau UOS kan adviesorganen inrichten t.b.v. beleidsontwikkeling, selectie van voorstellen, experten-
advies en alle andere aangelegenheden waarvoor dat aangewezen blijkt.

6.2. In functie van de selectie van voorstellen worden specifieke selectiecommissies opgericht, samengesteld uit
interne en externe experten. Selectiecommissies formuleren een bindend advies aan het Bureau UOS inzake de
prioriteitsrangschikking en selectie van projecten. De voorzitter van het Bureau UOS, of bij diens afwezigheid, een
ander lid van het Bureau UOS, zit deze vergaderingen voor in neutrale en modererende rol. Bij staking van stemmen
of bij afwezigheid van een consensus heeft hij/zij een beslissende stem.
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7. COMMUNUCATIE TUSSEN HET BUREAU UOS, HET BUREAU DER RECTOREN EN DE RAAD VAN
BESTUUR

7.1. Met het oog op een optimale informatie-uitwisseling met betrekking tot de thema’s die de Raad van Bestuur
en het Bureau der Rectoren behandelen (e.g. onderwijsbeleid, onderzoeksbeleid, personeelsbeleid, financiering van de
universiteiten, ) en teneinde het Bureau UOS toe te laten zijn programma’s en projecten in te passen in het beleid van
de VLIR met betrekking tot deze aangelegenheden :

— heeft het Bureau UOS het recht om van het algemeen secretariaat systematisch en tijdig kopie te ontvangen, via
het VLIR-UOS-secretariaat, van (i) de ontwerp-agenda van de Raad van Bestuur, (ii) het integraal dossier van de Raad
van Bestuur met betrekking tot die vergadering, en (iii) de verslagen van de Raad van Bestuur;

— worden de voorzitter van het Bureau UOS en de directeur VLIR-UOS als waarnemer uitgenodigd tot de
vergaderingen van het Bureau der Rectoren, in principe uitsluitend bij bespreking van de met UOS gerelateerde
agendapunten. De Voorzitter van de VLIR kan beslissen om genoemde personen als waarnemer toe te laten bij
bespreking van andere punten, evenals uit te nodigen tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur, of gedeelten
ervan;

— kan het Bureau UOS een vertegenwoordiger laten deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen van de VLIR
die mogelijk van belang of relevant zijn voor het Bureau UOS. Het Bureau UOS heeft daarbij het recht om, via het
VLIR-UOS-secretariaat, tijdig een kopie te ontvangen van de uitnodiging voor deze vergaderingen en van de informatie
die aan de deelnemers wordt bezorgd.

7.2. Met het oog op een behoorlijke informatieverstrekking aan de universiteiten die niet vertegenwoordigd zijn in
het Bureau UOS, m.n. de Katholieke Universiteit Brussel

— worden de agenda en het dossier van elke vergadering van het Bureau UOS voorafgaand aan de desbetreffende
vergadering ter informatie overgemaakt aan de Instellingscoördinatoren voor Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) van
alle Vlaamse universiteiten;

— wordt van iedere beleidsrelevante tussentijdse e-mailcommunicatie met het Bureau UOS een kopie overgemaakt
aan de ICOS;

— worden de beslissingen die het Bureau UOS neemt, systematisch meegedeeld aan de Raad van Bestuur tijdens
diens eerstvolgende vergadering.

7.3. De voorzitter van het Bureau UOS rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur in de vorm van de presentatie
van het jaarverslag, of in een andere vorm indien anders overeengekomen.

8. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VLIR
8.1. Onverminderd de bestuursbevoegdheid van het Bureau UOS, kan de VLIR op geldige wijze worden

vertegenwoordigd ten aanzien van derden :
— door de voorzitter van het Bureau UOS en de directeur VLIR-UOS gezamenlijk, voor alle overeenkomsten ter

uitvoering van een project of een opdracht in het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking;
— door de voorzitter van het Bureau UOS en de directeur VLIR-UOS gezamenlijk, voor alle verrichtingen die

verband houden met de uitvoering van projecten of opdrachten met betrekking tot de universitaire ontwikkelingssa-
menwerking;

Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bureau UOS kunnen deze documenten mee worden ondertekend door
de ondervoorzitter van het Bureau UOS en een tweede lid van het Bureau. Bij afwezigheid van de directeur VLIR-UOS,
kunnen deze documenten mee worden ondertekend door een van de coördinatoren.

8.2. Onverminderd de bestuursbevoegdheid van het Bureau UOS, kan de VLIR op geldige wijze worden
vertegenwoordigd ten aanzien van de personeelsleden van het VLIR-UOS-secretariaat :

— door de voorzitter van het Bureau UOS en de directeur VLIR-UOS gezamenlijk, voor alle arbeidsovereenkom-
sten met de personeelsleden van het VLIR-UOS-secretariaat;

— door de voorzitter van het Bureau UOS en de directeur VLIR-UOS gezamenlijk, voor alle verrichtingen die
verband houden met de personeelsleden van het VLIR-UOS-secretariaat.

Voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad :
Francis Charlier,

Mandataris.

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2010/35360]
12 MEI 2010. — Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). — Omzendbrief nr. 55 over het verkrijgen

van VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw : oproep 2010

Praktijkcentra en vergelijkbare instellingen kunnen VLIF-steun verkrijgen voor hun investeringen binnen het
kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de
omkaderingssector van land- en tuinbouw en het ministeriële besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007.

De steunverlening wordt georganiseerd via oproep.
Voorliggende omzendbrief regelt de voorwaarden en modaliteiten van de oproep 2010.
1. Regelgeving
De bepalingen van,
* het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de

omkaderingssector van land- en tuinbouw
* het ministeriële besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van

27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw, verder in de
omzendbrief ’het ministeriële besluit’ genoemd

* Verordening 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van
artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard («de algemene
groepsvrijstellingsverordening), PB L 214 van 9.8.2008

zijn van toepassing.
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