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BELGISCH STAATSBLAD — 11.01.2018 — MONITEUR BELGE
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2017/206884]
15 DECEMBER 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de
leden van de Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 15 december 2017 wordt bepaald :
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in punt 3o worden de woorden ″de heer Stefaan Peeters″ vervangen door de woorden ″mevrouw Hilde Van den
Bulck″;
2o er wordt een punt 5o toegevoegd: ″de heer Ioan Kaes″.
Art. 2. Aan de heer Stefaan Peeters wordt eervol ontslag verleend.
Art. 3. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in punt 1o worden in punt 1o, a) de woorden ″Harry Demey″ vervangen door de woorden ″Bart Du Laing″;
2o punt 2 wordt opgeheven;
3o in punt 8o worden na de woorden ″op voordracht van de Vlaamse Nieuwsmedia″ de woorden ″en The Ppress″
toegevoegd;
4o in punt 8o worden in punt 8o, b) de woorden ″Geert Steurbaut″ vervangen door de woorden ″Marc Dupain″;
5o in punt 14o worden in punt 14o, a) de woorden ″mevrouw Ann Steenberghs″ vervangen door de woorden ″de
heer Ben Rouffa″;
6o in punt 14o worden in punt 14o, b) de woorden ″Ben Rouffa″ vervangen door de woorden ″Wim Robberechts″.
Art. 4. Aan de heer Harry Demey, de heer Bart Tureluren, mevrouw Marjorie Dedryvere, de heer Geert Steurbaut
en mevrouw Ann Steenberghs wordt eervol ontslag verleend.
Art. 5. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o punt 6o wordt opgeheven;
2o punt 11o wordt opgeheven.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij

[C − 2017/32012]
11 DECEMBER 2017. — Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal
van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn
organogram
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ,
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 besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, artikel 12, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 20 juni 2014, en
artikel 26, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 25 april 2014;
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;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement Landbouw en
Visserij en tot vaststelling van zijn organogram,
Besluit :
Artikel 1. Bijlage 2 bij het besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2017 tot indeling van het Departement
Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram, hierna het organisatiebesluit te noemen, wordt
vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2. In artikel 2, vierde lid, van het organisatiebesluit, wordt het woord “Oostende” geschrapt.
Art. 3. In artikel 9, 10°, van het organisatiebesluit, worden tussen de woorden “over” en “visserij” de woorden
“landbouw en” toegevoegd.
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2017, met uitzondering van artikel 2, dat
uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2017.
Brussel, 11 december 2017.
De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE

