
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2015/205717]

27 NOVEMBER 2015. — Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur
van het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, stichting naar Nederlands recht

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het mandaat van mevrouw Diane Verstraeten als voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting

Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond wordt verlengd voor een periode van 5 jaar.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van 22 oktober 2015.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit

besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2015/205739]
3 DECEMBER 2015. — Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van

de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het
Departement Landbouw en Visserij

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ,

Gelet op verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) 2015/851 van de
Commissie van 27 maart 2015;

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;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1o en 2o, a), b) en c);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in

en de keuring van pootaardappelen, artikel 1/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 december 2014, artikel 3, § 1, 3o, artikel 10 en 21;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de
rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, artikel 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, en artikel 21, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader
van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft,
artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 10, 11 en 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement
voor de productie van pootaardappelen, bijlage 1, punt 1.1.6., 1.4. en 1.5.2.;

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,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 13 van het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige

bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1o in punt 8o worden de woorden ″de afdeling Dienstencentrum Landbouw en Visserij″ vervangen door de
woorden ″het Agentschap Overheidspersoneel″;

2o punt 9o wordt opgeheven.
Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van 15 juli 2015, wordt een

artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
″Art. 28/1. Het afdelingshoofd van de afdeling Inkomenssteun heeft voor de toepassing van het ministerieel

besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot
vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft, delegatie om
teelttoestemming voor de teelt van hennep te verlenen.″.

Art. 3. Artikel 68 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
″Art. 68. Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant heeft voor de

toepassing van het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificerings-
reglement voor de productie van pootaardappelen delegatie om:

1o laboratoria aan te wijzen;
2o beslissingen te nemen over de erkenningen;
3o toestemming te geven om partijen van rassen waarvoor de procedure van inschrijving tot opname in de

nationale rassenlijst van landbouwgewassen loopt, in de handel te brengen.″.
Art. 4. Artikel 82 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Brussel, 3 december 2015

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