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20 JANUARI 2017. — Sport Vlaanderen. — Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van
sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en andere personeelsleden van het
agentschap Sport Vlaanderen

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN SPORT VLAANDEREN,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
″Sport Vlaanderen″, gewijzigd bij de decreten van 5 mei 2006 en 4 december 2015;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2007, 2 december 2011 en 24 juni 2016;

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 en 21;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie, aangewezen is
sommige bevoegdheden te delegeren aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden, de centrumverantwoordelijken,
de provinciale inspecteurs en andere personeelsleden belast met de leiding van een dienst of subentiteit van het
agentschap,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities en algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport
Vlaanderen, genaamd ’Sport Vlaanderen’.

In afwijking van het eerste lid is dit besluit niet van toepassing op de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen,
subentiteit van Sport Vlaanderen, voor de aangelegenheden, vermeld in dit besluit, die bij een specifiek delegatiebesluit
uitdrukkelijk gedelegeerd zijn aan de directeur van NADO Vlaanderen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1o administrateur-generaal: het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-niveau, en door de
Vlaamse Regering belast met de leiding van het agentschap, vermeld in artikel 1;

2o afdelingshoofd: het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-1 niveau, belast met de leiding
van een afdeling van het agentschap vermeld in artikel 1;

3o algemeen directeur: het personeelslid, houder van een managementfunctie die zich organiek en functioneel
situeert tussen het N-niveau en het niveau N-1;

4o centrumverantwoordelijke: het personeelslid, tijdelijk aangesteld door de administrateur-generaal en belast met
de dagelijkse leiding van een centrum van Sport Vlaanderen;

5o provinciale inspecteur: het personeelslid, tijdelijk aangesteld door de administrateur-generaal en belast met de
dagelijkse leiding van een provinciale promotiedienst.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de grenzen en met
inachtneming van de voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd in relevante wetten, decreten, besluiten,
omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementering, richtlijnen en beslissingen.

De delegaties gelden 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 organisatie van de
processen van de financiële afhandeling van de dossiers.

De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden binnen de grenzen
van de taakstelling van de afdeling of dienst in kwestie en binnen de grenzen van de kredieten en middelen die onder
het beheer van de afdeling of dienst in kwestie ressorteren.

Art. 4. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt,
strekt de delegatie zich ook uit tot:

1o het nemen van de beslissingen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van aangelegenheden;

2o het nemen van 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.
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 5. De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de
beleidskredieten.

Art. 6. De in dit besluit vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK 2. — Delegatie aan de algemeen directeur

Art. 7. De bij dit besluit verleende delegaties aan de afdelingshoofden worden tevens verleend aan de algemeen
directeur voor wat betreft de afdelingen die door de algemeen directeur worden geleid.

Art. 8. De algemeen directeur heeft delegatie om de beslissingen, vermeld in artikel 13, 14 en 15 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, te nemen als de budgettaire weerslag ervan niet meer bedraagt dan de
bedragen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 en binnen de kredieten en de middelen
die onder het beheer van zijn afdelingen ressorteren.

HOOFDSTUK 3. — Delegatie aan alle afdelingshoofden

Art. 9. De afdelingshoofden zijn gemachtigd om:

1o de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van
de eigen afdeling, in overeenstemming met de beslissingen van het managementcomité;

2o de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met hun bevoegdheid te ondertekenen, met uitzondering van de
brieven geadresseerd aan de Vlaamse Regering of aan haar leden, aan de Inspectie van Financiën, aan het Rekenhof
omtrent de door het Hof geformuleerde opmerkingen, en aan de leden van de diverse regeringen van het land.
Briefwisseling die een beleidskeuze inhoudt of die het niveau van het individuele dossier overstijgt en niet van louter
informatieve aard is, wordt vooraf aan de administrateur-generaal voorgelegd;

3o gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen;

4o staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfskosten goed te keuren, voor
zover ze betrekking hebben op personeel, of verband houden met de werking van comités, commissies, advies-,
overleg- of beroepsorganen die aan hun afdeling verbonden zijn;

5o uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van hun afdeling eensluidend te
verklaren en af te leveren;

6o regularisaties van de werktijdregeling van het personeel van hun afdeling goed te keuren;

7o verloven en dienstvrijstellingen toe te staan, behoudens de verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut
bepaalt dat ze door de minister worden toegestaan en de verloven voor deeltijdse prestaties, de langdurig onbetaalde
verloven en de aanvragen voor loopbaanonderbreking van de centrumverantwoordelijken, provinciale inspecteurs en
de andere personeelsleden van niveau A;

8o het vormingsprogramma van de personeelsleden op proef op te stellen en goed te keuren;

9o dienstopdrachten te verlenen en binnenlandse dienstreizen (of daarmee gelijkgestelde dienstreizen) goed te
keuren;

10o onkostenstaten van de eigen personeelsleden goed te keuren;

11o opdracht te geven aan de personeelsleden tot het verrichten van overuren en de overuren goed te keuren;

12o de beslissing te nemen inzake de uitbetaling van overuren of omzetting in compensatieverlof;

13o uitgaven betreffende werkingsmiddelen goed te keuren binnen het door het managementcomité goedgekeurde
bestedingsplan, met behoud van de toepassing van de procedures van interne controle.

Art. 10. De afdelingshoofden zijn in verband met de uitvoering van de begroting gemachtigd om:

1o met betrekking tot de beslissingsbevoegdheden die aan hen gedelegeerd zijn en binnen de kredieten en de
middelen die onder het beheer van hun afdeling ressorteren, beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van
verbintenissen, vastleggingen te nemen, verplichtingen, uitgaven en betalingen goed te keuren, met inbegrip van de
ondertekening van de vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten, vorderingen vast te stellen en ontvangsten en
inkomsten te verkrijgen;

2o met betrekking tot de aangelegenheden waarvoor de beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister, de
administrateur-generaal of een ander orgaan berust, binnen de kredieten en middelen die onder het beheer van hun
afdeling of dienst ressorteren, administratieve beslissingen te nemen en administratieve handelingen te stellen, met
inbegrip van de ondertekening van de vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten 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, de administrateur-generaal of het ander orgaan.

De delegatie vermeld in het eerste lid, 1o, is beperkt tot maximaal 8.500 euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Art. 11. In het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus treden de afdelingshoofden op als budgethouder
voor hun afdeling.

Art. 12. § 1. De afdelingshoofden hebben delegatie om overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te plaatsen
tot een bedrag van maximaal 8.500 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op:

1o het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;

2o de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.

§ 2. De afdelingshoofden hebben delegatie om beslissingen te nemen over de uitvoering van overheidsopdrachten.
Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie alleen binnen het voorwerp van de opdracht en tot een
gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
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§ 3. De afdelingshoofden hebben delegatie om opdrachten te plaatsen in het kader van raamovereenkomsten
afgesloten door Sport Vlaanderen, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van
maximaal 85.000 euro.

De afdelingshoofden hebben delegatie om opdrachten te plaatsen in het kader van externe raamovereenkomsten,
binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van maximaal 8.500 euro.

HOOFDSTUK 4. — Bijzondere delegaties

Art. 13. Het afdelingshoofd van de afdeling Financiën en Begroting is gemachtigd om

1o de personeelsleden aan te duiden die gemachtigd zijn om de vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten te
ondertekenen;

2o de staten en rekeningen van de rekenplichtigen te ondertekenen;

3o kasuitgaven te verrichten.

Art. 14. Het afdelingshoofd van de afdeling Personeel is gemachtigd om:

1o alle uitvoerende administratieve maatregelen te nemen met betrekking tot de werving van het personeel van
Sport Vlaanderen;

2o arbeidsovereenkomsten voor occasioneel personeel te ondertekenen;

3o alle besluiten te ondertekenen in verband met bevoegdheden die aan het hoofd van het agentschap zijn
toegekend inzake de functionele loopbaan, de verloning en de verloven overeenkomstig deel VI, VII en X van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van
de diensten van de Vlaamse overheid;

4o de uitgaven en facturen met betrekking tot personeelsuitgaven goed te keuren,

5o voorstellen tot eervolle onderscheidingen goed te keuren;

6o vormingsaanvragen die opgenomen zijn in het voorafgaandelijk goedgekeurd vormingsplan van het
agentschap, goed te keuren;

7o alle uitgaven en facturen met betrekking tot goedgekeurde aanvragen inzake vorming, training en vorming
goed te keuren.

Art. 15. Het afdelingshoofd van de afdeling Sportkaderopleiding is gemachtigd om:

1o de diploma’s uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool te ondertekenen;

2o de beslissingen te nemen voor de organisatie en de dagelijkse werking van het secretariaat van Vlaamse
Trainersschool;

3o de docenten te erkennen in het kader van de sportkaderopleiding;

4o arbeidsovereenkomsten voor occasioneel personeel te ondertekenen in het kader van de sportkaderopleiding en
de Vlaamse Trainersschool binnen de vooraf vastgelegde budgetten.

Art. 16. Het afdelingshoofd van de afdeling Centra is gemachtigd om:

1o alle gebruiks- en verblijfsovereenkomsten voor sport- en verblijfsaccommodatie in de eigen centra van Sport
Vlaanderen goed te keuren;

2o alle noodzakelijke administratieve aangiftes te vervullen voor de exploitatie van de eigen centra;

3o uitgaven en facturen goed te keuren voor leveringen van water en belastingen met betrekking tot de gebouwen
waar de centra van Sport Vlaanderen gehuisvest zijn, binnen de kredieten en de middelen die onder het beheer van de
afdeling ressorteren, ongeacht het bedrag;

4o de beslissingen, vermeld in artikel 13, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015,
te nemen voor wat betreft telecommunicatie en leveringen van energie met betrekking tot de gebouwen waar de centra
van Sport Vlaanderen gehuisvest zijn, als de budgettaire weerslag ervan niet meer bedraagt dan de bedragen als
vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 en binnen de kredieten en de middelen die onder
het beheer van de afdeling ressorteren.

Art. 17. Het afdelingshoofd van de afdeling Sportpromotie is gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor
occasioneel personeel te ondertekenen in het kader van activiteiten voor sportpromotie binnen de vooraf vastgelegde
budgetten.

HOOFDSTUK 5. — Delegatie aan de directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport

Art. 18. De directeur van het Kennis- en informatiecentum sport is gemachtigd om:

1o de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van
de eigen dienst, in overeenstemming met de beslissingen van het managementcomité en in overleg met de
administrateur-generaal;

2o de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn bevoegdheid te ondertekenen, met uitzondering van de
brieven geadresseerd aan de Vlaamse Regering of aan haar leden, aan de Inspectie van Financiën, aan het Rekenhof
omtrent de door het Hof geformuleerde opmerkingen, en aan de leden van de diverse regeringen van het land.
Briefwisseling die een beleidskeuze inhoudt of die het niveau van het individuele dossier overstijgt en niet van louter
informatieve aard is, wordt vooraf aan de administrateur-generaal voorgelegd;

3o gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen;

4o van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfskosten goed te keuren, voor zover
ze betrekking hebben op personeel, of verband houden met de werking van comités, commissies, advies-, overleg- of
beroepsorganen die aan de eigen dienst verbonden zijn;

5o uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van de eigen dienst eensluidend
te verklaren en af te leveren;

6o regularisaties van de werktijdregeling van het personeel van de eigen dienst goed te keuren;

7o verloven en dienstvrijstellingen toe te staan, behoudens de verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut
bepaalt dat ze door de minister worden toegestaan en de verloven voor deeltijdse prestaties, de langdurig onbetaalde
verloven en de aanvragen voor loopbaanonderbreking van de personeelsleden van niveau A;
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8o het vormingsprogramma van de personeelsleden op proef goed te keuren en op te stellen;

9o dienstopdrachten te verlenen en binnenlandse dienstreizen (of daarmee gelijkgestelde dienstreizen) goed te
keuren;

10o onkostenstaten van de eigen personeelsleden goed te keuren;

11o opdracht te geven aan de personeelsleden tot het verrichten van overuren en de overuren goed te keuren;

12o de beslissing te nemen inzake de uitbetaling van overuren of omzetting in compensatieverlof;

13o de uitgaven betreffende werkingsmiddelen goed te keuren binnen het door het managementcomité
goedgekeurde bestedingsplan, met behoud van de toepassing van de procedures van interne controle.

Art. 19. § 1. De directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport heeft delegatie om overheidsopdrachten en
raamovereenkomsten te plaatsen tot een bedrag van maximaal 8.500 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op:

1o het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;

2o de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.

§ 2. De directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport heeft delegatie om beslissingen te nemen over de
uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie alleen binnen het
voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke
opdrachtbedrag.

§ 3. De directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport heeft delegatie om opdrachten te plaatsen in het
kader van raamovereenkomsten, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van
maximaal 8.500 euro.

HOOFDSTUK 6. — Delegaties aan de centrumverantwoordelijken

Art. 20. De centrumverantwoordelijke is gemachtigd om:

1o de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van
het eigen centrum, in overleg met het afdelingshoofd van de afdeling Centra of diens gemachtigde;

2o de gewone briefwisseling die verband houdt met de dagelijkse werking van het centrum te ondertekenen;

3o gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen;

4o regularisaties van de werktijdregeling goed te keuren en dienstvrijstellingen van het personeel te verlenen
overeenkomstig de afspraken binnen het agentschap en de eigen afdeling;

5o verloven toe te staan, behoudens de verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt dat ze door de
minister worden toegestaan en de verloven met een financiële impact die door het afdelingshoofd goedgekeurd
worden;

6o dienstopdrachten te verlenen en binnenlandse dienstreizen (of daarmee gelijkgestelde dienstreizen) goed te
keuren;

7o onkostenstaten van de eigen personeelsleden inhoudelijk goed te keuren;

8o opdracht te geven aan de personeelsleden tot het verrichten van overuren en de overuren goed te keuren;

9o de beslissing te nemen inzake de uitbetaling van overuren of omzetting in compensatieverlof;

10o kasuitgaven te verrichten tot een bedrag van maximaal 50 euro.

Art. 21. De centrumverantwoordelijke is gemachtigd om:

1o alle gebruiks- en verblijfsovereenkomsten voor sport- en verblijfsaccommodatie in het eigen centrum goed te
keuren;

2o arbeidsovereenkomsten voor occasioneel personeel te ondertekenen in het kader van de activiteiten in het eigen
centrum binnen de vooraf vastgelegde budgetten.

Art. 22. § 1. De centrumverantwoordelijken hebben delegatie om overheidsopdrachten en raamovereenkomsten
te plaatsen tot een bedrag van maximaal 8.500 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op:

1o het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;

2o de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.

§ 2. De centrumverantwoordelijken hebben delegatie om opdrachten te plaatsen in het kader van raamovereen-
komsten, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van maximaal 8.500 euro.

HOOFDSTUK 7. — Delegaties aan de provinciale inspecteurs

Art. 23. De provinciale inspecteur is gemachtigd om:

1o de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van
de eigen promotiedienst, in overleg met het afdelingshoofd van de afdeling Sportpromotie of diens gemachtigde;

2o de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met de dagelijkse werking van de dienst te ondertekenen;

3o gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen;

4o regularisaties van de werktijdregeling goed te keuren en het dienstvrijstellingen van het personeel te verlenen
overeenkomstig de afspraken binnen het agentschap en de eigen afdeling;

5o verloven toe te staan, behoudens de verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt dat ze door de
minister worden toegestaan en de verloven met een financiële impact die door het afdelingshoofd goedgekeurd
worden;

6o dienstopdrachten te verlenen en binnenlandse dienstreizen goed te keuren;

7o onkostenstaten van de eigen personeelsleden inhoudelijk goed te keuren;

8o opdracht te geven aan de personeelsleden tot het verrichten van overuren en de overuren goed te keuren;
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9o de beslissing te nemen inzake de uitbetaling van overuren of omzetting in compensatieverlof.

Art. 24. De provinciale inspecteur is gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor occasioneel personeel te
ondertekenen in het kader van de activiteiten voor sportpromotie binnen de vooraf vastgelegde budgetten.

HOOFDSTUK 8. — Gebruik van de delegaties

Art. 25. De personeelsleden aan wie bevoegdheden gesubdelegeerd worden, nemen de nodige zorgvuldigheid in
acht bij het gebruik van de verleende delegaties.

Art. 26. Over het gebruik van de delegaties wordt periodiek gerapporteerd aan de administrateur-generaal met
een activiteitenverslag. Voor de rapportering over het gebruik van de delegaties die betrekking hebben op de uitvoering
van de begroting, de betaling van facturen en het afsluiten van arbeidsovereenkomsten zullen verdere regels opgelegd
worden door het managementcomité.

Art. 27. De algemeen directeur, het afdelingshoofd en de directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport
kunnen bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden na overleg met de administrateur-generaal, subdelegeren aan
personeelsleden tot op het meest functionele niveau.

De subdelegaties worden vastgesteld in een besluit van de algemeen directeur, van het afdelingshoofd of van de
directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport. Een afschrift van dat besluit wordt aan de administrateur-
generaal bezorgd.

Art. 28. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de personeelsleden die met de
waarneming van de functie van afdelingshoofd, directeur van het Kennis- en informatiecentrum sport, centrum-
verantwoordelijke of provinciaal inspecteur zijn belast of die hen vervangen bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het personeelslid in kwestie boven zijn volledige naam, graad en
handtekening de formule: ″Voor het afdelingshoofd, afwezig″, ″Voor de directeur, afwezig″, ″Voor de centrum-
verantwoordelijke, afwezig″ of ″Voor de provinciale inspecteur, afwezig″.

HOOFDSTUK 9. — Slotbepalingen

Art. 29. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke
opvoeding, de sport en het openluchtleven, en aan het Rekenhof.

Art. 30. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 31. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel, 20 januari 2017.

De administrateur-generaal van Sport Vlaanderen,

P. PAQUAY

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2017/200488]

20 JANUARI 2017. — Sport Vlaanderen. — Besluit van de administrateur-generaal
houdende de delegatie van bevoegdheden aan de directeur van NADO Vlaanderen

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN SPORT VLAANDEREN,

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 decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
″Sport Vlaanderen″, artikel 5, § 1, eerste lid, 8o, en derde lid, ingevoegd bij het decreet van 4 december 2015;

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2007, 2 december 2011 en 24 juni 2016;

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 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidoping-
decreet van 25 mei 2012;

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;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 21 april 2015 houdende specifieke en aanvullende delegatie aan
de directeur van de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 22 mei 2015 houdende specifieke en aanvullende delegatie
inzake voorlopige schorsingen aan de directeur van de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen;

Overwegende dat NADO Vlaanderen met ingang van 1 januari 2016 geen onderdeel meer is van het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, maar ingekanteld wordt in het intern verzelfstandigd agentschap met rechts-
persoonlijkheid Sport Vlaanderen;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie en het vrijwaren van
de operationele autonomie van de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, aangewezen is de bevoegdheden
maximaal te delegeren aan de directeur van NADO Vlaanderen;

Overwegende dat de delegatieregeling voor de directeur van NADO Vlaanderen past in de operationele
autonomie en om die reden afwijkt van de algemene delegatieregeling binnen Sport Vlaanderen, en dat de
delegatieregeling afzonderlijk wordt vastgesteld,
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