
Hoofdstuk 7. — Regeling bij vervanging

Art. 16. De bij dit besluit verleende delegaties worden ook verleend aan het personeelslid dat met de waarneming
van het ambt van titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad en zijn
handtekening de formule «Voor (graad van de titularis), afwezig,».

Hoofdstuk 8. — Gebruik van de delegaties en verantwoording

Art. 17. De titularissen van de delegaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de
verleende delegaties.

De titularissen van de delegaties organiseren het systeem van interne controle en functiescheiding op zodanige
wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden
vermeden.

Art. 18. Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in dit besluit, wordt periodiek verantwoording afgelegd
aan het hoofd van het departement door middel van rapporteringen.

Het hoofd van het departement kan nadere instructies geven over de inhoud en de periodiciteit van die
rapporteringen.

Het hoofd van het departement kan bovendien op ieder ogenblik verantwoording vragen over het gebruik van de
delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Art. 19. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015.

Brussel, 20 april 2015.

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2015/35542]

23 APRIL 2015. — Besluit van het afdelingshoofd tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden
van de afdeling Monitoring en Studie

Het afdelingshoofd van de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de
bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2007 en 2 december 2011, artikel X 6 en X 81;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 13 en 84,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en
Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, hierna de afdeling te noemen.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° afdelingshoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van de afdeling;

2° evaluator: personeelslid dat aangewezen is als evaluator conform artikel IV 3 van het Vlaams personeelsstatuut
van 13 januari 2006.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtname
van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante verordeningen, richtlijnen,
wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en
beslissingen.

HOOFDSTUK 2. — Delegatie inzake personeelsmanagement

Art. 4. De evaluatoren hebben delegatie om:

1° het jaarlijks verlof en de dienstvrijstellingen, vermeld in deel X van het Vlaams personeelsstatuut van
13 januari 2006, toe te staan en toe te kennen;

2° andere niet in het voormelde besluit vermelde dienstvrijstellingen en dienstvrijstellingen die in de directieraad
of het managementcomité zijn beslist, toe te staan en toe te kennen;

3° telewerk toe te staan overeenkomstig de afspraken, goedgekeurd door de directieraad.
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HOOFDSTUK 3. — Regeling bij vervanging

Art. 5. De bij dit besluit verleende delegaties worden ook verleend aan het personeelslid dat met de waarneming
van het ambt van titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad en zijn
handtekening de formule « Voor (graad van de titularis), afwezig, ».

HOOFDSTUK 4. — Gebruik van de delegaties en verantwoording

Art. 6. De titularissen van de delegaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende
delegaties.

De titularissen van de delegaties organiseren het systeem van interne controle en functiescheiding op zodanige
wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden
vermeden.

Art. 7. Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in dit besluit, wordt periodiek verantwoording afgelegd
aan het afdelingshoofd door middel van rapporteringen.

Het afdelingshoofd kan nadere instructies geven over de inhoud en de periodiciteit van die rapporteringen.

Het afdelingshoofd kan bovendien op ieder ogenblik verantwoording vragen over het gebruik van de delegatie in
een bepaalde aangelegenheid.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015.

Brussel, 23 april 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij,
D. VAN GIJSEGHEM

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2015/35531]

23 APRIL 2015. — Besluit van het afdelingshoofd
tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning

Het Afdelingshoofd van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de
bijzondere wet van 6 januari 2014;

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, artikel 8, 17, 18 en 19;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2007 en 2 december 2011, artikel X 6 en X 81;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 10, 13 en 83,

Besluit :

Hoofdstuk 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw
en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, hierna de afdeling te noemen.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° afdelingshoofd : het personeelslid dat belast is met de leiding van de afdeling;

2° teamhoofd : het personeelslid dat belast is met de leiding van een team van de afdeling.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtname
van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante verordeningen, richtlijnen,
wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en
beslissingen.

Art. 4. Als in dit besluit de bevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de
delegatie zich ook uit tot :

1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de
bedoelde aangelegenheden;

2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van
de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken.

Art. 5. De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de
beleidskredieten.
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