
Section 2. — Aides d’État aux entreprises conformément
au règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels

Art. 11. L’autorité de gestion décide de l’octroi des aides d’État tout en se basant sur les dispositions visées au
Chapitre III, Parties 1, 2, 4 à 8, 11 et 13, du règlement général d’exemption par catégorie.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa premier, l’autorité de gestion peut juger de la compatibilité des aides
d’État prévues avec des dispositions du règlement général d’exemption par catégorie autres que les dispositions
reprises à l’alinéa premier.

Art. 12. Les aides d’État sont accordées dans les limites maximales du règlement général d’exemption par
catégorie. L’autorité de gestion vérifie si toutes les modalités du règlement général d’exemption par catégorie sont
respectées.

Art. 13. A la date d’introduction de la demande d’aide, l’entreprise ne peut être une entreprise en difficultés tel
que visé à l’article 2, point 18, du règlement général d’exemption par catégorie et ne peut pas faire l’objet d’une
procédure de droit européen visant le recouvrement de l’aide octroyée.

Art. 14. Les aides d’État ne sont octroyées que si l’effet stimulant de ces aides est prouvé conformément à l’article 6
du règlement général d’exemption par catégorie. L’autorité de gestion statue sur ce point.

Section 3. — Aides d’État aux entreprises conformément au règlement de minimis

Art. 15. Si les conditions visées dans la section 2 ne sont pas remplies, l’autorité de gestion peut accorder des aides
d’État aux entreprises aux conditions visées dans le règlement de minimis.

Section 4. — Aides d’État aux entreprises conformément au règlement de minimis
sur les SIEG ou à la décision sur les SIEG

Art. 16. Si la prestation de services par le Gouvernement flamand est déterminée comme service d’intérêt
économique général, l’autorité de gestion peut accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans le
règlement de minimis sur les SIEG, ou accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans la décision
sur les SIEG.

A l’alinéa premier, il faut entendre par indemnité : une compensation financière pour la prestation d’un service.

Section 5. — Aides d’État aux entreprises sous la condition de signalement à la Commission européenne,
directement basées sur l’article 107 du Traité

Art. 17. Le Gouvernement flamand peut, sous la condition de signalement à la Commission européenne, accorder
une aide aux entreprises qui est directement basée sur l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, si l’aide ne relève pas des dispositions du règlement général d’exemption par catégorie, du règlement de
minimis, du règlement de minimis sur les SIEG ou de la décision sur les SIEG.

Chapitre 4. — Paiement, recouvrement et contrôle

Art. 18. L’autorité de gestion fixe les modalités pour ce qui est du paiement et du recouvrement, visés dans la
Quatrième Partie 4, Titre I, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels.

Art. 19. La Division « Inspectie en Ondersteuning » de l’Agentschap Ondernemen est compétent d’effectuer des
contrôles sur les aides et les aides d’État octroyées sur la base du présent arrêté dans le cadre du règlement FEDER et
du règlement CTE.

La Division « Toezicht en Handhaving » du Département de l’Emploi et de l’Économie sociale est compétente pour
tous les contrôles concernant les aides et les aides d’État octroyées en vertu du présent arrêté dans le cadre du
Règlement FSE. Les contrôles sont effectués par application des dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au
contrôle des lois sociales.

Chapitre 5. — Dispositions finales

Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 21. Le Ministre flamand ayant l’Emploi, l’Économie, l’Innovation et les Sports dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2015/204627]
1 OKTOBER 2015. — Besluit van het afdelingshoofd van het Agentschap voor Facilitair Bedrijf Afdeling ICT en

beleid houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake de algemene werking van de afdeling ICT
en Beleid

HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING ICT EN BELEID,

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,
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 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″agentschap Facilitair Bedrijf″, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010,
1 maart 2013 en 4 juli 2014;
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Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, laatst gewijzigd door het besluit van de
Vlaamse Regering van 2 december 2011, artikel X 6 en X 81;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 1 april 2015 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake de algemene werking van het Agentschap Facilitair Bedrijf,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de Afdeling ICT en Beleid van het agentschap Facilitair bedrijf.
§ 2. De in § 1 vermelde Afdeling ICT en Beleid bestaat uit de volgende onderverdeling:
1o Cel Uitbestede ICT-diensten
2o Cel Eigen ICT-diensten
3o Beleid
4o Vlaanderen Connect
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o minister: het lid van de Vlaamse Regering dat bevoegd is voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur waartoe

het agentschap Facilitair Bedrijf behoort;
2o administrateur-generaal: de administrateur-generaal van het agentschap Facilitair Bedrijf;
3o afdelingshoofd: het personeelslid belast door de administrateur-generaal met de leiding van de Afdeling ICT en

Beleid;
4o celhoofd: het personeelslid dat door het afdelingshoofd belast is met de leiding van een cel;
6o gemachtigde personeelsleden: de in artikel 5, § 2, 1o en 2o van dit besluit genoemde personeelsleden.
Art. 3. § 1. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de grenzen en met

inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de relevante wetten, decreten, besluiten,
omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook van de
desbetreffende beheersovereenkomst.

§ 2. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden voor de
aangelegenheden die tot de taken van de afdeling behoren.

§ 3. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt,
strekt de delegatie zich ook uit tot :

1o de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de
aangelegenheden vermeld in paragraaf 2;

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

3o het afsluiten van overeenkomsten.
Art. 4. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK 2. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting
Art. 5. § 1. De inhoudelijke ordonnateurs, vermeld in paragraaf 2, 1o en 2o, hebben delegatie om in het kader van

de uitvoering van de begroting van de Afdeling ICT en Beleid en binnen de grenzen van de in deze begroting
vastgestelde kredieten, de beslissingen te nemen over het aangaan van verbintenissen en de daaraan verbonden
vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de daaruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen
van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten.

De in het eerste lid bedoelde delegatie geldt niet voor het aangaan van dadingen, minnelijke schikkingen en
schulderkenningen of voor het goedkeuren of betalen van uitgaven die daarmee verbonden zijn.

§ 2. De volgende personen worden aangesteld in de hoedanigheid van inhoudelijk ordonnateur :
1o het celhoofd Uitbestede ICT-diensten;
2o het celhoofd Eigen ICT-diensten;
3o financiële ondersteuner: zij hebben enkel de hoedanigheid van inhoudelijk ordonnateur voor die inkooporders

waarvan de inhoudelijke opvolging niet door het Agentschap voor Facilitair Bedrijf maar door de entiteit zelf gebeurt
(zgn. trekkingsrechten).

§ 3. Met betrekking tot de niet aan de gemachtigde personeelsleden gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de
beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal, het afdelingshoofd of een ander orgaan
berust, hebben deze inhoudelijke ordonnateurs vermeld in paragraaf 2, 1o en 2o van dit artikel delegatie om de
administratieve beslissingen en handelingen te nemen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus,
noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering, de minister, de
administrateur-generaal, het afdelingshoofd of een ander orgaan.

Art. 6. De delegatie aan de gemachtigde personeelsleden, zoals vermeld in artikel 5 § 2, 1o en 2o, geldt met behoud
van de toepassing van de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus,
en de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële
afhandeling van dossiers.

HOOFDSTUK 3. — Delegatie inzake personeelsmanagement
Art. 7. Onverminderd andersluidende bepalingen, hebben de celhoofden delegatie om de verloven en

dienstvrijstellingen aan de personeelsleden van hun cel toe te staan en toe te kennen en de regularisatieformulieren met
betrekking tot de standaardwerktijdregeling te ondertekenen.

HOOFDSTUK 4. — Delegatie inzake overheidsopdrachten
Art. 8. § 1. De celhoofden van de Afdeling ICT en Beleid hebben delegatie tot het gunnen van een opdracht bij

onderhandelingsprocedure in gevallen van dringende noodzakelijkheid, zoals bedoeld in artikel 26, § 1, 1o, c), van de
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

§ 2. De celhoofden hebben delegatie, ieder wat hem of haar betreft, om voor de Afdeling ICT en Beleid bestellingen
te doen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van de bestellingsopdracht, als
de bestelling de volgende bedragen niet overschrijdt :

1o 500.000 euro voor werken :
2o 300.000 euro voor leveringen;

64914 MONITEUR BELGE — 21.10.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



3o 100.000 euro voor diensten.
§ 3. De celhoofden hebben delegatie, ieder wat hem of haar betreft, om voor de Afdeling ICT en Beleid werken,

leveringen en diensten te gunnen tot een bedrag dat beperkt is tot opdrachten voor werken, leveringen en diensten die
gebaseerd zijn op een aanvaarde factuur volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Art. 9. § 1. De gemachtigde personeelsleden hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om de beslissingen
te nemen inzake de uitvoering van de in artikel 8 vermelde overheidsopdrachten.

§ 2. De gemachtigde personeelsleden hebben delegatie om:
1o meerwerken en verrekeningen, alsook de voorafgaande wijzigingsbevelen, inhoudelijk goed te keuren tot een

gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % boven het initiële gunningsbedrag tot maximaal 85.000 euro;
2o het beslissen tot het toekennen van een schadevergoeding in het kader van het Koninklijk Besluit van

14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels art. 54 tot 56 tot maximaal 8.500 euro;
3o Het kwijtschelden of teruggave van boeten en straffen tot gezamenlijk maximaal 8.500 euro;
4o Het nemen van de maatregelen van ambtswege (verbreken van de overeenkomst, uitvoering door een derde,

uitvoering in eigen beheer);
5o Het toekennen van een termijnverlenging.
6o Het toepassen van een korting wegens minwaarden tot gezamenlijk maximaal 8.500 euro;

HOOFDSTUK 5. — Gebruik van de delegaties en verantwoording
Art. 10. § 1. De gemachtigde personeelsleden nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de

verleende delegaties.
§ 2. Het gebruik van de verleende delegaties kan door het afdelingshoofd nader worden geregeld.
Art. 11. De gemachtigde personeelsleden zijn ten aanzien van het afdelingshoofd verantwoordelijk voor het

gebruik van de verleende delegaties.
Art. 12. § 1. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt driemaandelijks verantwoording afgelegd door

middel van een rapport dat door de gemachtigde personeelsleden aan het afdelingshoofd wordt voorgelegd. Het
rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de betrokken
periode werden genomen. Het afdelingshoofd kan, buiten deze verplichte rapportering, op ieder ogenblik aan de
gemachtigde personeelsleden verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde
aangelegenheid.

§ 2. Het periodiek rapport wordt opgemaakt op de wijze bepaald door het afdelingshoofd.
Het afdelingshoofd kan nadere instructies geven betreffende de concrete informatie die per gedelegeerde

aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en kan een verplicht te volgen schema voor de rapportering
vaststellen.

Art. 13. Het afdelingshoofd heeft het recht om, de verleende delegaties tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te heffen.
In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk werd
opgeheven, genomen door het afdelingshoofd.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.
Brussel, 1 oktober 2015.

Het afdelingshoofd van de Afdeling ICT en Beleid,
Barbara VAN DEN HAUTE

*
VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur
[2015/204629]

6 OKTOBER 2015. — Opdrachthoudende vereniging. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 6 oktober 2015 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging
’intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland’ (afgekort
IVBO) in haar statuten heeft aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2015.

Bij besluit van 6 oktober 2015 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging
INTER-MEDIA in haar statuten heeft aangebracht op de algemene vergadering van 26 mei 2015.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2015/36251]
7 OKTOBER 2015. — Ministerieel besluit houdende de indeling van Welzijnsschakels vzw

bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, artikel 10, vervangen bij het decreet van
18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, artikel 32,
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010;
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