
Art. 2. Le ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2016/36165]
1 JULI 2016. — Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie houdende subdelegatie

van specifieke delegaties aan de diensthoofden van het Secretariaat-generaal van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie

Het Hoofd van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

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 kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016;
Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu

en Natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer, het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse

administratie, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein

Leefmilieu, Natuur en Energie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering, artikel 14;
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,
artikelen 20, 21 en 24,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het secretariaat-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° Het departement : het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

2° Het hoofd van het departement : het personeelslid dat belast is met de leiding van het departement;

3° Het diensthoofd : het personeelslid belast met de leiding van een dienst bij het secretariaat-generaal.

HOOFDSTUK 2. — Delegatie inzake facilitair management

Art. 3. Het hoofd van de dienst Logistiek heeft delegatie om :

1° de bestellingen te plaatsen en de betalingen goed te keuren op de logistieke kredieten tot maximaal het bedrag
dat de bedragen bepaald in artikel 13 van 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 niet overschrijdt.

HOOFDSTUK 3. — Delegatie inzake specifieke kredieten secretariaat-generaal

Art. 4. Het hoofd van de dienst Administratieve ondersteuning heeft delegatie om,

1° bij afwezigheid van het hoofd van het departement, de bestellingen te plaatsen en de betalingen goed te
keuren op de specifieke kredieten van het secretariaat-generaal tot maximaal het bedrag dat de bedragen
bepaald in artikel 13 van 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 niet overschrijdt.

2° de aanvragen van buitenlandse zendingen waarvan de raming maximaal 2.000 S bedraagt goed te keuren.

HOOFDSTUK 4. — Delegatie inzake rechtsgedingen en buitengerechtelijke betwistingen

Art. 5. § 1. Het hoofd en de juristen van de Juridische Dienst hebben delegatie om :

1° advocaten aan te stellen en het bedrag van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten goed te
keuren en te betalen;

2° rechtsgedingen te voeren namens de Vlaamse Regering, ten verzoeke van de minister, als eiser, verweerder of
tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met
uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof.

Deze delegatie omvat het nemen van beslissingen over :

a) het instellen van rechtsgedingen;

b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;

c) het berusten in een vonnis of arrest of het instellen van rechtsmiddelen ertegen, met uitzondering van het
instellen van een hoger beroep of een voorziening in cassatie;

d) de afstand van geding.
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§ 2. Het diensthoofd van de Juridische Dienst heeft delegatie om :

1° dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen aan te gaan, als het bedrag van de uitgaven die eruit
voortvloeien 85.000 euro niet overschrijdt;

2° overeenkomsten tot arbitrage te sluiten, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde
van het geschil 500.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt;

3° de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen, arresten, dadingen, minnelijke schikkingen,
schulderkenningen en arbitrageprocedures, goed te keuren en te betalen;

4° af te zien van een vordering voor zover het geschil maximaal 85.000 euro bedraagt in hoofdsom, verhoogd met
de verwijlintresten.

§ 3. Het diensthoofd van de Juridische Dienst kan te allen tijde de bevoegdheid om advocaten aan te stellen geheel
of gedeeltelijk intrekken en individuele dossiers naar zich trekken.

HOOFDSTUK 5. — Delegatie inzake auditopdrachten

Art. 6. § 1 Het hoofd en de hoofddeskundige van de dienst Interne Controle hebben delegatie om op te treden als
auditor of first Level controler bij Europese subsidieprojecten.

§ 2 De dienst Interne Controle heeft delegatie om in opdracht en na schriftelijke goedkeuring van het hoofd van
het departement de digitale handtekening te plaatsen ten gevolge artikel 8, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 16
§ 1 3° en artikel 17 van 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

HOOFDSTUK 6. — Delegatie inzake personeelsaangelegenheden

Art. 7. § 1 Het hoofd van de dienst HR en personeel heeft delegatie om de facturen en de kostenstaten in het kader
van HR gerelateerde uitgaven en de kostenstaten van buitenlandse reis- en verblijfkosten goed te keuren.

§ 2 Het hoofd van de dienst HR en personeel heeft delegatie om in opdracht en na schriftelijke goedkeuring van
het hoofd van het departement de digitale handtekening te plaatsen op de stukken ten gevolge

1° artikel 11 van 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.

2° pensionering en vrijwillige beëindiging van arbeidsovereenkomsten

3° arbeidsongevallen

HOOFDSTUK 7. — Delegatie inzake aangelegenheden organisatieontwikkeling

Art. 8. Het hoofd van de dienst strategisch beleid en organisatieontwikkeling heeft delegatie om de facturen en
de kostenstaten in het kader van organisatieontwikkeling gerelateerde uitgaven goed te keuren.

HOOFDSTUK 8. — Delegatie inzake aangelegenheden dierenwelzijn

Art. 9. Het hoofd van het team beleid van de dienst dierenwelzijn heeft delegatie om :

1° administratieve boetedossiers inzake dierenwelzijn goed te keuren;

2° dossiers voor de terugvordering van kosten na inbeslagnames goed te keuren;

3° vastgestelde rechten inzake dierenwelzijn goed te keuren (bv. boetedossiers, terugvordering kosten na
inbeslagnames, erkenningsaanvragen, doorstorting retributies door beheerder databank registratie honden);

4° de verzending van dossiers inzake dierenwelzijn naar het parket goed te keuren.

HOOFDSTUK 9. — Regeling bij vervanging

Art. 10. De bij dit besluit aan een diensthoofd verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid
dat hem of haar vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering
plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn naam en handtekening : ‘voor het diensthoofd,
afwezig’.

HOOFDSTUK 10. — Gebruik van delegaties en verantwoording

Art. 11. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt op vraag verantwoording afgelegd aan het hoofd van
het departement.

Art. 12. Het hoofd van het departement kan te allen tijde de verleende delegaties geheel of gedeeltelijk intrekken
en individuele dossiers naar zich toe trekken.

HOOFDSTUK 11. — Slotbepalingen

Art. 13. De volgende regelingen worden opgeheven :

1° Besluit van de secretaris-generaal van 12 juni 2009 betreffende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan
het afdelingshoofd van de afdeling managementondersteunende diensten;

2° Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 26 juni 2006 houdende
subdelegatie van functionele delegaties inzake rechtsgedingen aan het diensthoofd en de juristen van de
Juridische Dienst van het departement LNE.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Brussel, 1 juli 2016.

De secretaris-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
J.-P. Heirman
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