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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35769]
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

LAAKDAL. — Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot « het vergunningsplichtig maken van meldingsplichtige werken en handelingen » definitief werd
vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2012. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen nam geen
beslissing binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziene termijn zodat volgens artikel 2.3.2 van de Codex,
de verordening goedgekeurd geacht wordt.

De beslissing treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

*
VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen
[2012/203773]

6 JUNI 2012. — Besluit van de waarnemend administrateur-generaal
tot delegatie van handtekening aan Katrien Vandepladutse, vertegenwoordigster

van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking in Maputo

De Waarnemend Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Internationale Samenwerking,

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, 27 april 2007, 12 december 2008, 19 december 2008 en 16 maart 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
artikel 11, 19 en 20, 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 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking,

Besluit :

Artikel 1. Mevrouw Katrien Vandepladutse, vertegenwoordigster van het Vlaams Agentschap voor Internatio-
nale Samenwerking in Maputo, krijgt delegatie om de arbeidsovereenkomst tussen het Vlaamse Agentschap voor
Internationale Samenwerking en Adérito Sá Nogueira Tavares te ondertekenen namens het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 juni 2012.

Brussel, 6 juni 2012.

De wnd. administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking,
Anne VAN AUTREVE

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2012/203707]

28 JUNI 2012. — Besluit van de secretaris-generaal
tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 9 december 2008

tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij

De Secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 4.7.21, gewijzigd bij de decreten van
18 november 2011 en 11 mei 2012 en artikel 4.8.16, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010, 8 juli 2011 en
18 november 2011;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een financieringsinstrument voor de Vlaamse
visserij- en aquacultuursector, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 2005, 19 december 2008 en 9 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, artikel 2, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 2006
en 23 juli 2010;

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, artikelen 8 en 19;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte varkens, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 23 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditio-
nele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikelen 6 en 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische
aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van
geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de
indeling van geslachte runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 december 2006, 19 mei 2006,
5 oktober 2006 en 27 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de
indeling van geslachte varkens, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 mei 2006, 27 juli 2007, 25 juli 2008 en
12 augustus 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw. betreffende
de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
19 mei 2006 en 5 oktober 2006;

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, artikel 3,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 maart 2008, 31 maart 2008, 6 januari 2009 en 16 maart 2012, artikel 4,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 maart 2008 en 16 maart 2012, artikel 5, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 6 januari 2009 en 16 maart 2012, en artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en
levensmiddelen, artikel 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2012 tot bepaling van de bevoegde entiteit, de samenstelling van de
adviescommissie en het behoud van de bestaande erkenningen, vermeld in artikel 12 en 13 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongs-
benamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen
van gedistilleerde dranken, artikel 2;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 9 december 2008 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij,

Besluit :

Artikel 1. In hoofdstuk II van het besluit van de secretaris-generaal van 9 december 2008 tot delegatie van
sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij wordt een artikel 5/1
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 5/1. De afdelingshoofden worden gemachtigd om de schriftelijke autorisatie van betalingen door het Vlaams
betaalorgaan, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams
betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, uit te voeren, voor
zover dat tot de taken van het departement behoort. »

Art. 2. In hoofdstuk VI van hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 13/1. De afdelingshoofden worden gemachtigd om inzake subsidies in het kader van het landbouw-,
visserij- en plattelandsbeleid, voor zover dat tot de taken van hun afdeling behoort :

1o de beslissingen over de toegekende steun aan de begunstigden te betekenen;

2o opdracht te geven tot de terugvordering van te veel uitbetaalde bedragen bij de afsluiting van het
subsidiedossier;

3o in voorkomend geval beslissingen te nemen over de verlenging van de uitvoeringstermijn op voorwaarde dat
het geen budgettaire gevolgen heeft;

4o in voorkomend geval beslissingen te nemen over de herschikking van de kostenrubrieken, zoals investeringen,
werking en overhead, binnen het voorziene budget ten belope van 10 % van het totale projectbudget.

Aan de afdelingshoofden kunnen er bijkomende delegaties verleend worden inzake specifieke subsidies. »

Art. 3. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in punt 2o worden de woorden « en de beslissing te betekenen » opgeheven;

2o in punt 3o worden de woorden « en de beslissing aan de begunstigden te betekenen » opgeheven;

3o in punt 4o wordt de zinsnede « overeenkomstig artikel 57 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscompta-
biliteit van 17 juli 1991 » vervangen door de zinsnede « overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot
vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof »;

4o in punt 5o wordt de zinsnede « vermeld in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling,
periode 2000-2006 en 2007-2013 » vervangen door de zinsnede « vermeld in het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling »;

5o punt 6o en punt 9o worden opgeheven.
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Art. 4. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o punt 1o wordt vervangen door wat volgt :

« 1o inzake de toepassing van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees
Visserijfonds :

a) de opdracht te geven tot uitbetaling van de steun;

b) de beslissingen over de toegekende Europese steun te herzien zonder de toegekende steun te verhogen; »;

2o in punt 2o, a), wordt het woord « aquicultuursector » vervangen door het woord « aquacultuursector »;

3o in punt 2o wordt punt b) opgeheven.

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 15/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 15/1. De afdeling Landbouw- en Visserijbeleid is de bevoegde entiteit in de volgende regelgeving :

1o het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditio-
nele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen;

2o het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en
levensmiddelen;

3o het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische
aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van
geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken;

4o het ministerieel besluit van 4 mei 2012 tot bepaling van de bevoegde entiteit, de samenstelling van de
adviescommissie en het behoud van de bestaande erkenningen, vermeld in artikelen 12 en 13 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbena-
mingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van
gedistilleerde dranken;

5o het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling
van geslachte volwassen runderen;

6o het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling
van geslachte runderen;

7o het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de indeling
van geslachte varkens;

8o het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van
geslachte varkens;

9o het ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende toekenning van opdrachten aan IVB vzw. betreffende de
controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen. ».

Art. 6. De delegatie, vermeld in artikel 15/1, 1o en 2o, van het besluit van de secretaris-generaal van
9 december 2008 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en
Visserij, treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van
het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007
betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Brussel, 28 juni 2012.

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,

J. VAN LIEFFERINGE

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2012/203774]
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. — Erkenningen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 25 juni 2012 wordt de nv SITA
Remediation voor de exploitatiezetel gelegen aan de Westvaardijk 83, in 1850 Grimbergen, erkend als tussentijdse
opslagplaats en grondreinigingscentrum voor uitgegraven bodem, in het kader van de regeling voor het gebruik van
uitgegraven bodem.

Dit besluit treedt in werking op 26 juli 2012.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 25 juni 2012 wordt de vzw Grondbank,
met zetel aan de Lombardstraat 34-42, in 1000 Brussel, erkend als bodembeheerorganisatie in het kader van de regeling
voor het gebruik van uitgegraven bodem.

Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2012.
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