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28 APRIL 2016. — Besluit van het afdelingshoofd tot subdelegatie van aan hem gedelegeerde bevoegdheden

Het afdelingshoofd van de afdeling Informatie en Zorgberoepen,

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, 16 maart 2012, 5 juli 2013,
22 november 2013, 26 juni 2015 en 3 juli 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap “Zorg en Gezondheid”, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, 31 maart 2006,
19 juli 2007, 10 oktober 2008, 24 juli 2009, 24 september 2010, het decreet van 29 juni 2012 en het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 januari 2015;

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 20 en artikel 21;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden
inzake zorg en gezondheid, artikel 3, artikel 7/1, ingevoegd bij besluit van de administrateur-generaal van
11 maart 2016, en artikel 11,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het team Zorgberoepen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen
binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° agentschap: het agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en Gezondheid”;

2° afdelingshoofd: het personeelslid dat binnen het agentschap belast is met de leiding van de afdeling Informatie
en Zorgberoepen;

3° teamverantwoordelijke: het personeelslid dat binnen het agentschap belast is met de leiding van het team
Zorgberoepen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen.

Art. 3. Het team Zorgberoepen heeft de erkenning van gezondheidszorgberoepen, vermeld in artikel 5, § 1, I, 7°,
van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, als taak.

Art. 4. De teamverantwoordelijke van het team Zorgberoepen heeft delegatie voor:

1° het nemen van beslissingen met een positief karakter, met betrekking tot de taak, vermeld in artikel 3;

2° het uiten van een voornemen tot negatieve beslissing, met betrekking tot de taak, vermeld in artikel 3.

Art. 5. De delegaties, vermeld in artikel 4, worden ook verleend aan het personeelslid dat met de waarneming van
het ambt van teamverantwoordelijke belast is of dat de teamverantwoordelijke 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 de teamverantwoordelijke, afwezig″.

Art. 6. De personeelsleden van het team Zorgberoepen hebben delegatie voor:

1° het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met de taak, vermeld in artikel 3;

2° het eensluidend verklaren en afleveren van uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met
taak, vermeld in artikel 3.

Art. 7. Dit besluit wordt meegedeeld aan het Rekenhof.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 28 april 2016.

Het afdelingshoofd van de afdeling Informatie en Zorgberoepen,
E. LEUS
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