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9o H. Rochus zelf besmet, zegent wilde dieren in het bos,
keerzijde: Onze-Lieve-Vrouw met Kind,
H 106-108 cm × B 76,4-78,9 cm;
10o Een engel kondigt de H. Rochus zijn genezing aan,
H 106-108 cm × B 76,4-78,9 cm;
11o H. Rochus wordt als spion gearresteerd en in een kerker opgesloten,
H 106-108 cm × B 76,4-78,9 cm;
12o Biecht en dood van de H. Rochus in de gevangenis,
keerzijde: Sint-Jacobus de Meerdere,
H 106-108 cm × B 76,4-78,9 cm.
Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden
ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij
elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter
post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel).
Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend. Indien de
beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn in met de dag waarop de verzoeker er kennis van heeft
gehad.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2015/205920]
10 DECEMBER 2015. — Besluit van de secretaris-generaal houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de
algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden en de directeurs van het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en tot regeling van de bevoegdheid van het hoofd van het
secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
Gelet op de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen;
Gelet op het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang, artikel 3, § 3 ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en artikel 11, § 4 en § 5 ingevoegd bij het
decreet van 25 april 2014;
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 decreet van 30 november 2007 houdende oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
artikel 2, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015;
Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, artikel 17/1;
Gelet op het Kunstendecreet van 13 december 2013, artikel 93, § 1 en artikel 143;
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, 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 5 december 2003 ter uitvoering van het decreet 24 januari 2003
houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, artikel 42/1, ingevoegd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2015;
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 25 juli 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende de vaststelling van de rechtspositie
van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2007 en 2 december 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en 27 februari 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen,
artikel 8, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 en 27 februari 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen,
artikel 8, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 en 4 juli 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek, artikel 8, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 en 27 februari 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 betreffende het financiële en materiële beheer
van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd, artikel 8, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 en 27 februari 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van
13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, artikel 59 en artikel 89;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in
artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake
artikel 93, § 1 en artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd
is voor de uitvoering van het Kunstendecreet;
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Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden en de directeurs van het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
Overwegende dat, met het oog op een efficiënte beleidsvoering, sommige bevoegdheden dienen te worden
gesubdelegeerd aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur - hoofdconservator, de afdelingshoofden en de directeurs
van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en dat de onafhankelijke werking van de Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media moet worden geregeld,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o het departement : het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
2o het KMSKA : het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen;
3o secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
4o algemeen directeur : de algemeen directeur van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
5o hoofddirecteur-hoofdconservator : de hoofddirecteur-hoofdconservator van het KMSKA;
6o afdelingshoofd : het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-1-niveau, dat belast is met de
leiding van een afdeling van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
7o directeur : de hierna vermelde directeurs :
a) de directeur van de stafdienst Internationaal;
b) de directeur van de buitendienst Kasteel van Gaasbeek;
c) de directeur van de buitendienst Landcommanderij Alden Biesen.
8o hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media : het personeelslid belast
met de leiding van het secretariaat van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Art. 3. § 1. De bij dit besluit aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden,
de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtneming van de
voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van de relevante verordeningen, wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, instructies, richtlijnen en beslissingen.
§ 2. De bij dit besluit aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de
directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media gedelegeerde
beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden binnen de perken van de taakstelling van de afdeling of
dienst in kwestie en van de kredieten en middelen die onder het beheer van de afdeling of dienst in kwestie ressorteren.
§ 3. De bij dit besluit aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de
directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media gedelegeerde
beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig het binnen het departement geldend reglementair
kader en budget.
Art. 4. 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
vermelde aangelegenheden;
2o de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de
bevoegdheid of die er inherent deel van uitmaken;
3o het sluiten van overeenkomsten.
Art. 5. De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
HOOFDSTUK 2. — Delegaties aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden,
de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Art. 6. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het
hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie om :
1o de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met hun opdracht, te ondertekenen, met behoud van de
toepassing van de bijzondere regeling die geldt voor de antwoorden op brieven aan het Rekenhof over de door het
Rekenhof geformuleerde opmerkingen, en exclusief de nota’s en de brieven aan de provinciegouverneurs, aan de
Inspectie van Financiën, aan de leden van de verschillende regeringen van het land, de Permanente Vertegenwoordiger
bij de Europese Commissie, ambassadeurs en leidend ambtenaren. Onder dagelijkse briefwisseling wordt verstaan de
schriftelijke of elektronische communicatie ter uitvoering van beslissingen, genomen door het bevoegde bestuursorgaan of zijn gedelegeerde;
2o gewone en aangetekende zendingen die bestemd zijn voor de eigen afdeling of dienst, in ontvangst te nemen,
met uitzondering van de dagvaardingen, betekend aan de Vlaamse Gemeenschap;
3o uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van de afdeling of dienst,
eensluidend te verklaren en af te leveren;
4o staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden, reis- en verblijfkosten, maaltijdvergoedingen en
andere voorgeschoten bedragen goed te keuren als ze betrekking hebben op het personeel van de eigen afdeling of
dienst; of als ze verband houden met de werking van de advies- en overlegorganen die verbonden zijn aan de afdeling
of dienst;
5o verlof toe te staan aan het personeel van de eigen afdeling of dienst, behoudens de verloven waarvoor het
Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat ze door de minister worden toegestaan. Voor langdurige verloven die geen recht
zijn, is het voorafgaande akkoord van de secretaris-generaal vereist;
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6o regularisatieformulieren goed te keuren over de werktijdregeling van het personeel van de eigen afdeling of
dienst;
7o structureel en/of occasioneel thuiswerken goed te keuren voor het personeel van de eigen afdeling of dienst.
De overeenkomst tussen werknemer en werkgever wordt ondertekend door de secretaris-generaal;
8o beheersovereenkomsten met organisaties, verenigingen en overheden die verband houden met de taken van de
afdeling of dienst op te volgen en te evalueren. De formele beheersbepalingen in die overeenkomsten die verband
houden met het ter beschikking stellen van overheidsinfrastructuur worden afgestemd met de stafdienst Infrastructuur,
beheerder van het Fonds Culturele Infrastructuur;
9o beslissingen te nemen betreffende toezichts-, controle- en inspectietaken die verband houden met de taken van
de afdeling of dienst;
10o beslissingen te nemen over de openbaarheid van bestuursdocumenten, na advies van de juridische dienst en
de communicatieambtenaar. Elke vraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten wordt meegedeeld aan de
secretaris-generaal en de communicatieambtenaar.
Art. 7. § 1. Bij overheidsopdrachten zijn de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de
afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media gemachtigd om overheidsopdrachten te gunnen tot een bedrag dat de bedragen van de onderstaande tabel niet
overschrijdt :
Open aanbesteding/
Open offerteaanvraag

Beperkte aanbesteding/
Beperkte offerteaanvraag

Onderhandelings-procedure
met
voorafgaande bekendmaking

Onderhandelings-procedure
zonder
voorafgaande bekendmaking

Werken

150 000

150 000

150 000

85 000

Leveringen

150 000

150 000

150 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

Diensten

De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van
het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie, om binnen de bedragen
van bovenstaande tabel, opdrachten te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, binnen het voorwerp en de
bepalingen ervan.
De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van
het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie, om tot een bedrag van
maximaal 85.000 euro, overeenkomsten te sluiten die niet als een overheidsopdracht worden gekwalificeerd.
§ 2. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie, om de beslissingen
te nemen inzake de uitvoering van de overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de
delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van
15 % boven het initiële gunningbedrag.
Deze delegatie geldt ook voor overeenkomsten die niet als een overheidsopdracht worden gekwalificeerd.
Art. 8. § 1. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het
hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie om, in het
kader van de uitvoering van de begroting en binnen de perken van de in de begroting vastgestelde kredieten voor hun
afdeling/dienst, binnen het voor het departement geldend reglementair kader en budget, vermeld in artikel 3, § 3,
de beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen en het nemen van de eraan verbonden
vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen
van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten.
§ 2. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media moeten een marge van 20 % op de
onderscheiden basisallocaties die onder het exclusief beheer van hun afdeling/dienst vallen reserveren die niet mag
worden vastgelegd voor de definitieve schriftelijke toestemming van de secretaris-generaal. Deze marge van 20 % heeft
geen betrekking op basisallocaties die subsidiemiddelen bevatten.
§ 3. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media hebben delegatie om :
1o het totale subsidiabele bedrag te verlenen aan organisaties, verenigingen en overheden die ad nominatim
vermeld zijn in de begroting en die verband houden met de taken van de afdeling of dienst;
2o gereglementeerde subsidies en andere vormen van financiële tussenkomsten met een gereglementeerd karakter
te verlenen die verband houden met de taken van de afdeling of dienst.
§ 4. Met betrekking tot de niet aan de secretaris-generaal gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de beslissing
bij de Vlaamse Regering, de minister of een ander orgaan berust, heeft de in § 1 vermelde delegatie aan de algemeen
directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media betrekking op de administratieve beslissingen en
handelingen 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 of het ander orgaan.
Art. 9. In het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus treden de algemeen directeur, de hoofddirecteurhoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media op als budgethouder voor hun afdeling of dienst.
Art. 10. De delegatie aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden,
de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus,
en onverminderd de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de
financiële afhandeling van dossiers.
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HOOFDSTUK 3. — Specifieke delegaties aan de algemeen directeur
Art. 11. § 1. De algemeen directeur heeft, met behoud van de toepassing van artikel 8, § 2, delegatie om binnen
de perken van de kredieten en middelen die onder het beheer van zijn dienst ressorteren, uitgaven en facturen goed
te keuren voor de volgende categorieën van uitgaven als ze niet voortvloeien uit vonnissen of arresten, dadingen of
schulderkenningen :
1o onbeperkt voor telecommunicatiefacturen, kabelaansluitingen, leveringen van water en energie, vuilnisophaling, bewaking, huur en andere courante uitgaven met betrekking tot het gebouw;
2o onbeperkt voor portkosten, huur- en verbruikskosten van kopieer- en andere kantoortoestellen;
3o onbeperkt voor de uitgaven met betrekking tot het in stand houden van het voertuigenpark, zoals onderhoud,
verzekering, herstelling, huur en brandstof;
4o onbeperkt voor de uitgaven met betrekking tot personeelsaangelegenheden, met uitzondering van salarissen en
toelagen;
5o onbeperkt voor de uitgaven voor de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten.
§ 2. De algemeen directeur heeft delegatie om advocaten aan te stellen.
§ 3. De algemeen directeur is gemachtigd om interne controles te organiseren in het departement en de diensten
met afzonderlijk beheer die onder het departement vallen, inclusief het KMSKA, over alle administratieve en financiële
processen, conform een algemeen kader en goedgekeurde planning voor interne controle en audit binnen het
departement. De secretaris-generaal kan een specifieke opdracht voor controle geven.
§ 4. De algemeen directeur vervangt de secretaris-generaal bij tijdelijke afwezigheid.
HOOFDSTUK 4. — Specifieke delegatie aan de hoofddirecteur-hoofdconservator
Art. 12. § 1. De hoofddirecteur-hoofdconservator wordt gemachtigd om, met behoud van de toepassing van
artikel 8, § 2, binnen de perken van de kredieten en middelen die onder het beheer van zijn instelling ressorteren,
uitgaven en facturen goed te keuren voor de volgende categorieën van uitgaven als ze niet voortvloeien uit vonnissen
of arresten, dadingen of schulderkenningen, en die bestemd zijn voor het KMSKA :
1o onbeperkt voor telecommunicatiefacturen, kabelaansluitingen, leveringen van water en energie, vuilnisophaling, bewaking, huur en andere courante uitgaven met betrekking tot het gebouw;
2o onbeperkt voor portkosten, huur- en verbruikskosten van kopieer- en andere kantoortoestellen;
3o onbeperkt voor uitgaven met betrekking tot het in stand houden van het voertuigenpark, zoals onderhoud,
verzekering, herstelling, huur en brandstof;
4o onbeperkt voor de uitgaven met betrekking tot personeelsaangelegenheden, met uitzondering van salarissen en
toelagen.
§ 2. De hoofddirecteur-hoofdconservator wordt gemachtigd om de bewaargeving en de bruiklening van
kunstwerken toe te staan.
§ 3. De hoofddirecteur-hoofdconservator is beheerder en gedelegeerd ordonnateur van de dienst met afzonderlijk
beheer ″Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen″.
HOOFDSTUK 5. — Specifieke delegatie aan de afdelingshoofden en de directeurs
Art. 13. Worden aangesteld als beheerder en gedelegeerd ordonnateur van een dienst met afzonderlijk beheer :
1o het afdelingshoofd van de afdeling Jeugd voor wat betreft de dienst met afzonderlijk beheer ″Uitleendienst
Kampeermateriaal voor de Jeugd″;
2o de directeur van het buitendienst Kasteel van Gaasbeek voor wat betreft de dienst met afzonderlijk beheer
″Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek″;
3o de directeur van de buitendienst Landcommanderij Alden Biesen voor wat betreft de dienst met afzonderlijk
beheer ″Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen″.
Het afdelingshoofd onder wie de respectieve dienst met afzonderlijk beheer ressorteert is verantwoordelijk voor
de inhoudelijke en strategische opvolging en aansturing.
Art. 14. De personen vermeld in artikel 13, evenals het afdelingshoofd van de afdeling Kunsten voor wat betreft
de buitendienst Frans Masereel Centrum en het afdelingshoofd van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk voor wat betreft
de buitendienst Vlaams Cultureel Centrum in Voeren hebben, met behoud van de toepassing van artikel 8, § 2, delegatie
om binnen de perken van de kredieten en middelen die onder het beheer van zijn afdeling of dienst ressorteren,
uitgaven en facturen goed te keuren voor de volgende categorieën van uitgaven als ze niet voortvloeien uit vonnissen
of arresten, dadingen of schulderkenningen :
1o onbeperkt voor telecommunicatiefacturen, kabelaansluitingen, leveringen van water en energie, vuilnisophaling, bewaking, huur en andere courante uitgaven met betrekking tot het gebouw;
2o onbeperkt voor portkosten, huur- en verbruikskosten van kopieer- en andere kantoortoestellen;
3o onbeperkt voor uitgaven met betrekking tot het in stand houden van het voertuigenpark, zoals onderhoud,
verzekering, herstelling, huur en brandstof;
4o onbeperkt voor de uitgaven met betrekking tot personeelsaangelegenheden, met uitzondering van salarissen en
toelagen.
Art. 15. Het afdelingshoofd van de afdeling Cultureel Erfgoed wordt gemachtigd om :
1o de bewaargeving en de bruiklening van kunstwerken toe te staan;
2o uitvoervergunningen te verlenen, ter uitvoering van verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van
18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen;
3o het toestaan of verbieden van een fysieke ingreep in een beschermd voorwerp ter uitvoering van het decreet van
24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang;
4o het verlenen van de toestemming voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken en cultuurgoederen ter
uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang;
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5o het afleveren van certificaten van niet behoren tot het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang van de
Vlaamse Gemeenschap, of de melding dat het roerend goed of de verzameling geen topstuk is, ter uitvoering van het
decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang;
6o het verlenen van gemeenschapswaarborgen die minder dan 1.250.000 euro belopen per natuurlijke persoon, of
per rechtspersoon voor de vrijstelling van zekerheid voor tijdelijke invoer van kunstwerken.
Art. 16. § 1. Het afdelingshoofd van de afdeling Kunsten wordt gemachtigd om :
1o de bewaargeving en de bruiklening van kunstwerken toe te staan;
2o beslissingen te nemen houdende de toekenning en de grootte van de kunstenaarstoelagen vermeld in artikel 93,
§ 1 van het Kunstendecreet van 13 december 2013;
3o beslissingen te nemen houdende de toekenning en de grootte van de tussenkomsten voor buitenlandse publieke
presentatiemomenten vermeld in artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013.
§ 2. Het afdelingshoofd van de afdeling Kunsten rapporteert maandelijks, via de secretaris-generaal, aan de
Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, over de aanvragen en de toekenningen met betrekking
tot :
1o de kunstenaarstoelagen via een financieel overzicht;
2o de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten via een financieel overzicht.
§ 3. Het afdelingshoofd van de afdeling Kunsten rapporteert jaarlijks, via de secretaris-generaal, aan de Vlaamse
minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, over de aanvragen en de toekenningen met betrekking tot :
1o de kunstenaarstoelagen via een financieel jaaroverzicht;
2o de tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten via een financieel jaaroverzicht.
Art. 17. Het afdelingshoofd van de afdeling Jeugd wordt gemachtigd om de kadervormingstrajecten van
verenigingen, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid, te erkennen.
HOOFDSTUK 6. — Regeling bij vervanging en mogelijkheid tot subdelegatie
Art. 18. De bij dit besluit verleende delegaties worden ook verleend aan het personeelslid dat met de waarneming
van het ambt van algemeen directeur, hoofddirecteur-hoofdconservator, afdelingshoofd, directeur of hoofd van het
secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is belast, of dat de algemeen directeur of
hoofddirecteur-hoofdconservator, het afdelingshoofd, directeur of hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering, of dat tijdelijk belast is met de
leiding van een afdeling of dienst. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken
personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule ″Voor de algemeen directeur/
hoofddirecteur-hoofdconservator/het afdelingshoofd/directeur/hoofd van het secretariaatspersoneel, afwezig″.
Art. 19. De algemeen directeur, hoofddirecteur-hoofdconservator, het afdelingshoofd, de directeur of het hoofd
van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan de bevoegdheden die daarvoor
in aanmerking komen, subdelegeren aan de personeelsleden die onder zijn bevoegdheid vallen, tot op het meest
functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan de secretaris-generaal.
HOOFDSTUK 7. — Gebruik van de delegaties en verantwoording
Art. 20. § 1. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en
het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, alsook de personeelsleden
aan wie ingevolge artikel 19 beslissingsbevoegdheden zijn gesubdelegeerd, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht
bij het gebruik van de verleende delegaties.
§ 2. Het gebruik van de verleende delegaties kan door de secretaris-generaal nader worden geregeld bij
eenvoudige beslissing die wordt verspreid in de vorm van een dienstorder of nota.
Art. 21. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het
hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseren het systeem van
interne controle op zodanige wijze dat de verleende delegaties op een adequate wijze worden gebruikt en misbruiken
worden vermeden.
Art. 22. De algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator de afdelingshoofden, de directeurs en het
hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zijn ten aanzien van de
secretaris-generaal verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties.
Die verantwoordelijkheid betreft ook de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid door de algemeen
directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden, de directeurs en het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.
Art. 23. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt op regelmatige tijdstippen verantwoording afgelegd
aan de secretaris-generaal op basis van een gestandaardiseerde rapportering en volgens de algemeen geldende
afspraken voor het departement.
HOOFDSTUK 8. — Specifieke bepalingen over de bevoegdheid van het hoofd van het secretariaatspersoneel
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Art. 24. De beperkingen op de delegaties, vermeld in artikel 6, 1o en 10o van dit besluit zijn niet van toepassing
op het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in zoverre deze
bepalingen betrekking hebben op taken vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 november 2007 houdende
oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Beslissingen in verband met het personeel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden steeds
genomen in overleg met de voorzitter en/of het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Raad voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Media in zoverre deze beslissingen verband houden met de werking van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media.
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HOOFDSTUK 9. — Slotbepalingen
Art. 25. Het besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
aan de algemeen directeur, de hoofddirecteur-hoofdconservator, de afdelingshoofden en de directeurs van het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt opgeheven.
Art. 26. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse ministers, bevoegd voor de culturele
aangelegenheden, het jeugdbeleid, de sport en het mediabeleid.
Art. 27. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Art. 28. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 11, § 4 dat in werking treedt
met ingang van 1 oktober 2015.
Brussel, 10 december 2015.
De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
Ch. CLAUS

*
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
[2015/205919]
16 NOVEMBER 2015. — Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos
houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,
Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, laatst gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013;
Gelet op het decreet van 7 december 2007 houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu,
natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 houdende de aanpassing van de regelgeving van
het beleidsdomein leefmilieu, natuur en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende verdere aanpassing van de sectorale
regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;
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 29 oktober 2008;
Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 19 november 2010 en 18 oktober 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos, gewijzigd bij
de ministeriële besluiten van 30 november 2009 en 26 mei 2015;
Gelet op het besluit van het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 januari 2010 houdende delegatie
en toewijzing van bevoegdheden, gewijzigd bij de besluiten van het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos van
11 augustus 2011, 6 juni 2012, 31 mei 2013, 6 januari 2014 en 6 mei 2014,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen
Afdeling 1. — Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1o agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting
van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid van 23 december 2005;
2o administrateur-generaal: de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos;
3o entiteit: een functioneel onderscheiden onderdeel van het Agentschap met een specifieke opdracht en met een
eigen leidinggevende;
4o algemeen directeur: het personeelslid, houder van een managementfunctie die zich organiek en functioneel
situeert tussen het N-niveau en het niveau N-1, en die belast is met de leiding van een entiteit op laatstgenoemde
niveau binnen het agentschap;
5o het betaalsysteem vereffenaar kort: het betaalsysteem zoals bepaald in het vigerende decreet houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
6o decreet van 21 oktober 1997: het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.
Afdeling 2. — Algemene regels inzake delegaties
Art. 2. De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden slechts toegekend binnen de perken van de
algemene bevoegdheid van de administrateur-generaal die als eindverantwoordelijke bevoegd is voor de sturing en
voor het geheel van de activiteiten van het agentschap.
Art. 3. De administrateur-generaal kan met betrekking tot het gebruik van de delegaties die bij dit besluit worden
verleend nadere instructies geven met betrekking tot de toepassing ervan.
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