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VLAAMSE OVERHEID
Kanselarij en Bestuur
[2017/201856]
23 MAART 2017. — Gemeente Keerbergen. — Zomerkriebels: modeshow en visagie/hairstyling. — Vernietiging
Bij besluit van 23-03-2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding worden de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van Keerbergen van
28 juli 2016 inzake ″Organisatie zomerkriebels 2016″ en van 20 oktober 2016 inzake ″Zomerkriebels - betaalbaarstelling″, voor wat betreft visagie en hairstyling, vernietigd.
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
[2017/201851]
24 MAART 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming
van de leden van de Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport van 24 maart 2017 wordt het volgende
bepaald:
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1o in punt 1o, a) de woorden ″mevrouw Helena Van Remoortel″ vervangen door de woorden ″de heer Michel De
Herdt″.
2o in punt 1o, b) de woorden ″de heer Michel De Herdt″ vervanging door de woorden ″de heer Stijn Werbrouck″
Art. 2. Aan mevrouw Helena Van Remoortel wordt eervol ontslag verleend.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij

[2017/201874]
15 MAART 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot delegatie
van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde
landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad;
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 bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;
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 6, 9 en 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,
artikel 4, 16 en 19;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot delegatie van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van
het Departement Landbouw en Visserij,
BESLUIT :
Artikel 1. Aan artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot delegatie van specifieke bevoegdheden
aan het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij wordt een punt 3o toegevoegd, dat luidt als volgt :
″3o het sluiten van overeenkomsten.″.
Art. 2. Aan artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in punt 3o, wordt het woord ″projectbudget″ vervangen door de woorden ″project- of werkingsbudget″;
2o er wordt een punt 5o toegevoegd, dat luidt als volgt :
″5o uitzonderingen op het ter beschikking gestelde logo toe te staan.″.
Art. 3. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ″verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van
17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in
derde landen″ vervangen door de zinsnede ″verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de
interne markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad″.

