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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP - COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

lc - 2014/35e7rl
20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Maamse Regering van

3 iuni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Maamse administratie, wat betreft de verdeling van de
bevoegdhedery overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van B augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, $ 7, gewljzigdblj
de bijzondere wet van 16 juli 7993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 72jum2074;
Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artike de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de
organisatie bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013.
worden de

1" aan punt 1" wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:

"d) de deellame aan het algemeen beleid inzake strafrecht, vermeld in artikel 1lbls van de bijzondere wet;";

2" er wordt een punt 4o toegevoegd, dat luidt als volgt:

"4" het dierenweÞijn, vermeld in artikel 6, S 1, XI, van de bijzondere. wet";

3" er wordt een punt 5o toegevoegd dat luidt als volgt:

"5" de stelsels van alternerend leren, vermeld in artikel 4, 77", van de bijzondere wet".

Art. 2. Aan artikel 4, $ 1, van hetzelfde besluit worden een punt 9o en een punt 10'toegevoegd, die luiden als
volgt:

"9" de financiëIe tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door algemene rampen, vermeld in
artikel 6, S 1, il, 5", van de bijzondere wet.

10o de gerechtelijke procedure voor onteigening ten algemenen nutte, vermeld in artikel 6qunter van de bijzondere
wet".

Art. 3. Aan artikel 5, $ 1, van hetzelfde besluit wordt een punt 4' toegevoegd, dat luidt als volgt:

"4o de authentificering van handelingen met een onroerend karakter, vermeld in artikel 6quinquies van de
bijzondere wet.".

Art. 4. ln artikel 6, $ 1, van hetzelfde besluit, gewijzrgdbij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1' punt 2' wordt vervangen door wat volgt:

"2" de ontwikkelingssamenwerkrng/' ;

2" in punt 5" wordt de zinsnede "de in-, uit- en doorvoer v¿rn wapens" vervangen door de woorden "de controle
op de handel in strategische goederen";

3" punt 6" wordt vervangen door wat volgt:

"6" het toerisme, vermeld in artikel 6, S 1, Vl, eerste lid, 9", van de bijzondere wet, met inbegrip van de
vestigingsvoorwaarden, en in artikel  bis van de bijzondere wet;".

Art. 5. Aa¡ a¡tikel 7, $ 1, 1", van hetzelfde besluit, worden een punt c) tot en met/ toegevoegd, die luiden als
volgt:

"c) de vestigingsvoorwaarden, vermeld in artikel 6, S I, W eerste lid, 6", van de bijzondere wet met uitzondering
van deze inzake toerisme en inzake mobiliteit en logistiek;

d) de specifieke regels betreffende de ha¡delshuur, vermeld in artikel 6, Sl,Vl, eerste lid, 7",van debljzondere we!
¿) de activiteiten va¡r het Participatiefonds, vermeld in artikel 6, S 1, VI, eerste lid, 8', van de bijzondere wet;

/) het algemene prijsbeleid;".

Art. 6. In artikel 9, $ 1, van hetzelfde besluit. gewijzrgd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in punt 1", e), wordt de zinsnede " , maar met uitzondering van de filmkeuring" opgeheven;

2" aan punt 1' wordt een punt/ toegevoegd, dat luidt als volgt:

'/) de juridische eerstelijnsbijstand/' ;
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3o punt 2" wordt verv¿rngen door wat volgt:

"2o het gezondheidsbeleid, vermeld in artìkel 5, S 1, I, van de bijzondere wet, met inbegrip van de prijsbepaling
in de oudereninstellingen en met uitzondering van het medisch schooltoezicht en de medisch verantwoorde
sportbeoefening;";

4o er worden een punt 3'en 4'toegevoegd, die luiden als volgt:

"3" de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 5, S 1, ry van de bijzondere wet;

4o de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de
opvolging van het elektronische toezicht verzekert, vermeld in artikel 5, S 1, il, van de bijzondere wet.".

Art. 7. ln artikel 10, $ 1, van hetzelfde beslnit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in punt 1, e), wordt de zinsnede ", alsook de filmkeuring" opgeheven;

2' in punt 1", g), wordt de zinsnede ", met uitzondering van het toerisme" opgeheven;

3" in punt 3o worden de woorden "en het digitaal actieplan Vlaanderen" verv¿rngen door de zinsnede ", het
digitaal actieplan Vlaanderen en het prijsbeleid inzake teledistributie";

4" er wordt een purrt 5o toegevoegd, dat luidt als volgt:

"5" de filmkeuring met het oog op de toegang van minderjarigen tot bioscoopzalen, vermeld in a¡tikel 5, $ 1, V, van
de bijzondere wet.".

Art. 8. Aan artìkel 11, $ 1, van hetzelfde besluit wordt de volgende wijziging aangebracht:

in punt 1" worden de woorden "het tewerkstellingsbeleid" vervangen door de woorden "het tewerkstellingsbeleicl
en de dienstencheques";

Art. 9, In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013,
wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

"$ 1. Het beleidsdomein landbouw en visserij heeft betrekking op:

1" de landbouw, vermeld in artikel 6, S 1., V, van de bijzondere wet:

ø) het la¡dbouwbeleid en de zeevisserij;

b) de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door landbouwrampen;

c) de speciÉieke regels betreffende de pacht en de veepacht;

2" de land- en tuìnbouwvorming in het kader van beroepsomscholing en -bijscholing, vermeld in artikel 4, 16', van
de bijzondere wet;

v¿ìn îirHï3:iä""iTå"i::'/3i:Hi:ïä"i"i':""iti'#r."""*i:ffiXili
kwa van regionale of lokale aald.".

Art. 10. ln artikel 13, S 1, 1', van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" in de inleidende zin wordt de zinsnede "artikel 6, S 1., il, van de bijzondere wet" vervangen door de zirsnede
"artikel 6, S 1, L 1" tot en met 4o, van de bijzondere wet",

2" aan punt d) worden de woorden "en het prijsbeleid" toegevoegd.

Art, 11. ln artikel 14, S 7, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 junl2073, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1" aan punt 1, i), wordt de zìnsnede ", met inbegrip van het prijsbeleid" toegevoegd;

2" aan punt 1" worden een punt k) tot en met p) toegevoegd, die luiden als volgt:

"k) de regels van politie over het verkeer op waterwegen;

l) de regels met betrekking tot de bemalningsvoorschriften inzake de binnenvaart en de regels inzake de veiligheid
van bìnnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-intemationale reizen op zee worden gebruikt;

z¡) de minimale technische veiligheidsnormen i¡zake het bouwen en onderhouden van wegen en hun
aalhorigheden, en van waterwegen en hun aanhorigheden;

n) de reglementering inzake het vervoer val gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg;

o) de bijkomende financiering voor investeringen in de aanleg. aanpassing of modemisering van de spoorlijnen;

¡;) de vestigingsvoorwaarden met betrekking tot mobiliteit en logistiek.";

3' er wordt een purìt 3" toegevoegd, dat luidt als volgt:

"3" het verkeersveìlgheidsbeleid, vermeld in artikel 6, S 1, XII, van de bijzondere wet.".

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 13. De Vlaamse mìnister, bevoegd voor het algemeen regerìngsbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 20 juni 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS


