
Taalkennis :
Werktaal : Frans.
Praktische kennis van het Engels is nodig.

Tewerkstellingsplaats of -zone :
Nyabisindu in Rwanda.
Opdrachten in Kigali en in het binnenland zijn te voorzien.

Duur van het mandaat :
2 jaar, hernieuwbaar.

Ambtspeil :
Categorie 2, trap 1.
Voor de kandidaten die een graad verworven hebben in de Belgische

openbare sector of de hoedanigheid bezitten van personeel van Afrika
of vroeger reeds deel hebben uitgemaakt van de Belgische technische
samenwerking, zal bij hun rangschikking hiermee rekening gehouden
worden.

Bijzondere voorwaarden :
Om aanvaard te worden, dient de kandidaat met succes de vormings-

cyclus te hebben gevolgd die door het Algemeen Bestuur van de
Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt, of er door de
Minister van zijn vrijgesteld.
De aanwerving zal gebeuren als aanvullend personeelslid overeen-

komstig het statuut van het personeel van de samenwerking met de
ontwikkelingslanden, bepaald door het koninklijk besluit van
10 april 1967, zoals tot op heden gewijzigd.
Deze betrekking is toegankelijk zowel voor mannelijke als vrouwe-

lijke kandidaten.

Indienen der kandidaturen :
Om in aanmerking te komen, dient de kandidatuur per aangetekend

schrijven te worden gestuurd naar het Algemeen Bestuur van de
Ontwikkelingssamenwerking, Dienst Samenwerkingspersoneel, Brede-
rodestraat 6, 1000 Brussel, binnen de dertig dagen volgend op de datum
waarop deze oproep in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
De keuze van de kandidaten zal gemaakt worden door een

Selectiecomité op basis van het onderzoek van hun curriculum vitae en
van de mate waarin ze aan de in de oproep voorgeschreven voorwaar-
den beantwoorden.
Indien nodig zal deze eerste fase aangevuld worden met een

interview met de kandidaten die het Comité het meest geschikt acht om
de post te bekleden.

(Pers en radio worden verzocht dit bericht over te nemen.)

*

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN

[C − 98/02034]

17 MAART 1998. — Omzendbrief. — Koninklijk besluit van
6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten
en Subsidies (D.O.S.). — Wijze waarop de aanvragen tot steun en
tot advies dienen te gebeuren. — Bijzonderheden met betrekking
tot de inlichtingen die aan de D.O.S. dienen overgemaakt te
worden

Aan de niet gepersonaliseerde diensten van de Staat die onder
het hiërarchisch gezag van een lid van de federale regering
vallen.

Mevrouw, Mijnheer de Minister,

Mevrouwen, Mijne Heren,

I. Oprichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies
Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, verschenen in het Belgisch

Staatsblad van 2 september 1997, werd binnen het Ministerie van
Ambtenarenzaken een Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies
opgericht, hierna ″de Dienst″ genoemd, die, zonder af te wijken van de
bevoegdheid van de bestaande diensten, zijn opdrachten uitvoert voor
niet gepersonaliseerde diensten van de Staat die onder het hiërarchisch
gezag van een lid van de federale regering vallen.
Die dienst heeft de volgende opdrachten :

Connaissances linguistiques :
Langue de travail : le français.
La connaissance pratique de l’anglais est nécessaire.

Lieux ou zones d’activités :
Nyabisindu, au Rwanda.
Des missions à Kigali ainsi qu’à l’intérieur du pays sont à prévoir.

Durée du mandat :
2 ans, renouvelable.
Niveau de la fonction :
2e catégorie, 1er échelon.
Les candidats ayant acquis un grade dans le secteur public belge ou

ayant la qualité de personnel d’Afrique ou ayant déjà fait partie de la
coopération technique belge seront rangés compte tenu de cette
situation.

Conditions particulières :
Pour être admissible, le candidat doit avoir suivi avec succès le cycle

de formation organisé par l’Administration générale de la Coopération
au Développement, ou en avoir été dispensé par le Ministre.

L’engagement se fera en qualité d’agent complémentaire conformé-
ment au statut du personnel de la coopération avec les pays en
développement, fixé par l’arrêté royal du 10 avril 1967, tel que modifié
à ce jour.
Cet emploi est accessible tant aux candidats masculins que féminins.

Dépôt des candidatures :
Pour être recevable, la candidature devra être adressée par lettre

recommandée à l’Administration générale de la Coopération au
Développement, Service du personnel de la Coopération, rue Bréde-
rode 6, 1000 Bruxelles, dans les trente jours qui suivent la date de la
publication du présent avis au Moniteur belge.
La sélection des candidats sera opérée par un Comité de sélection sur

la base de l’examen de leur curriculum vitae et de leur adéquation aux
conditions prescrites par cet appel.

Cette première phase sera complétée, si nécessaire, par une interview
des postulants que le Comité aura jugés les plus aptes à remplir la
fonction.

(La presse et la radio sont invitées à bien vouloir reproduire cet avis.)

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

[C − 98/02034]

17 MARS 1998. — Circulaire. — Arrêté royal du 6 juillet 1997
instituant le Service des Marchés publics et des Subventions
(S.M.S.) —Modalités des demandes d’appui et d’avis. — Précisions
quant aux informations à transmettre au S.M.S.

Aux services non personnalisés de l’Etat soumis au pouvoir
hiérarchique d’un membre du gouvernement fédéral.

Madame, Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

I. Création du Service des Marchés publics et des Subventions
Un arrêté royal du 6 juillet 1997, publié au Moniteur belge du

2 septembre 1997, a institué au sein du Ministère de la Fonction
publique un Service des Marchés publics et des Subventions, ci-après
dénommé ″le Service″, qui, sans qu’il soit dérogé à la compétence des
services existants, exerce ses missions à destination des services non
personnalisés de l’Etat soumis au pouvoir hiérarchique d’un membre
du gouvernement fédéral.
Ce service a pour missions :
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1. Op aanvraag van de bevoegdeMinister of een leidend ambtenaar die hij
aanwijst, de nodige steun verlenen bij de voorbereiding en de gunning van
een overheidsopdracht of een concessie voor openbare werken.
2. Op vraag van de bevoegde Minister of van de leidend ambtenaar

die hij aanwijst, een advies verstrekken over de wijze waarop een
procedure van gunning van een overheidsopdracht of van een
concessie voor openbare werken is verlopen of waarop de toekenning
van een subsidie of erkenning is gebeurd.
Dit advies vervangt de tussenkomsten van de bestaande administra-

tieve of budgettaire controle-organen niet.
Voor de uitvoering van deze opdracht levert de aanvragende

overheid alle nodige inlichtingen aan de Dienst.
3. Op vraag van de bevoegde Minister of van de leidend ambtenaar

die hij aanwijst of op eigen initiatief, steun verlenen bij de verbetering
van de organisatie van de diensten die betrokken zijn in de in dit besluit
bedoelde materies, van de door deze diensten gebruikte methodolo-
gieën of van de opleidingen in deze materies.
4. Het Hoofd van de Dienst kan op eigen initiatief de bevoegde Minister

of de leidend ambtenaar die hij aanwijst inlichten over de vaststellingen die
gedaan werden op basis van de inlichtingen die in toepassing van artikel 4
van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 werden doorgegeven.
Dit artikel 4 bepaalt, in §1, dat de niet gepersonaliseerde diensten van

de Staat, zodra de gunning is gebeurd, ambtshalve het hoofd van de
Dienst op de hoogte brengen van :
1° de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van

werken, leveringen of diensten voor een bedrag zonder belasting op de
toegevoegde waarde, dat hoger ligt dan :
30.000.000 F, afgesloten bij openbare aanbesteding of algemene

offerteaanvraag;
15.000.000 F, afgesloten bij beperkte aanbesteding of beperkte

offerteaanvraag;
5.000.000 F, afgesloten bij onderhandelingsprocedure;
2° de toekenning van subsidies, ongeacht het voorwerp ervan, voor

een bedrag hoger dan 3.000.000 F.
Verder bepaalt artikel 4, in §2, dat diezelfde diensten jaarlijks en

uiterlijk tegen 1 maart aan het hoofd van de Dienst een lijst overmaken
van alle tijdens het afgelopen jaar gegunde overheidsopdrachten en
toegekende subsidies.
II. Verduidelijking van de opdrachten en modaliteiten voor de

aanvragen tot steun en advies.
De steun die kan verleend worden door de Dienst inzake de gunning

van een overheidsopdracht of een concessie van openbare werken,
bestaat uit de administratieve begeleiding van het dossier, overeenkom-
stig de reglementering inzake overheidsopdrachten van werken, leve-
ringen en diensten, en dit ongeacht het bedrag van de overheidsop-
dracht of de concessie voor openbare werken.
Deze steun kan zowel het verstrekken van adviezen, als het verlenen

van conkrete medewerking tijdens een bepaalde fase van het dossier
omvatten.
De Dienst kan ook, indien nodig in samenwerking met andere

diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken, steun verlenen bij
de verbetering van de organisatie van de in punt I, eerste alinea, van
deze omzendbrief genoemde diensten, zowel bij de gunning van
overheidsopdrachten of concessies voor openbare werken, als bij de
toekenning van subsidies of erkenningen.
Het advies van de Dienst over de wijze waarop een procedure is

verlopen kan gevraagd worden voor elke overheidsopdracht of con-
cessie voor openbare werken, of voor elke toekenning van een subsidie
of erkenning, ongeacht het bedrag, en op eender welk tijdstip.
Voor het verstrekken van een advies of in het kader van een

steunopdracht kan de ambtenaar van de Dienst alle inlichtingen gaan
inwinnen die hij nuttig acht. Men kan tevens overeenkomen dat er ter
plaatse wordt gegaan om het dossier te raadplegen op de dienst die
belast is met de opdracht.
Elke aanvraag voor steun of voor advies dient schriftelijk te worden

ingediend. Voor zover als nodig zal de termijn waarbinnen het advies
zal gegeven worden in overleg tussen het hoofd van de Dienst en de
aanvragende overheid worden bepaald.
De Dienst verstrekt haar advies in een verslag dat door het hoofd van

de Dienst wordt overgemaakt aan de Minister of de leidend ambtenaar
die het advies heeft gevraagd.
Zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997, kan

het Hoofd van de Dienst beslissen geen gevolg te geven aan een ministeriële
aanvraag. Zijn beslissing wordt met redenen omkleed en medegedeeld aan
de Minister of de leidend ambtenaar van wie de aanvraag uitgaat. Indien
deze laatste oordeelt dat de steun of het advies niettemin nodig is, legt hij de
aanvraag voor aan de Minister die Ambtenarenzaken onder zijn bevoegd-
heden heeft en die het hoofd van de Dienst kan gelasten over te gaan tot de
vereiste steunverlening of tot het verstrekken van het advies.

1. A la demande duMinistre compétent ou du fonctionnaire dirigeant
qu’il désigne, fournir l’appui nécessaire à la préparation et à la
passation d’un marché public ou d’une concession de travaux publics.
2. A la demande duMinistre compétent ou du fonctionnaire dirigeant

qu’il désigne, remettre un avis sur la manière selon laquelle une
procédure relative à la passation d’un marché public ou d’une
concession de travaux publics ou à l’octroi d’une subvention ou d’un
agrément a été réalisée ou exécutée.
Cet avis ne se substitue pas aux interventions des organes du contrôle

administratif et budgétaire existants.
Pour l’exercice de cette mission, l’autorité qui formule la demande

fournit au Service toutes les informations nécessaires.
3. A la demande duMinistre compétent ou du fonctionnaire dirigeant

qu’il désigne ou d’initiative, apporter un appui à l’amélioration de
l’organisation des services concernés par les matières visées audit
arrêté, à la méthodologie utilisée par ceux-ci ou aux actions de
formation organisées dans ces matières.
4. D’initiative, le chef du Service peut informer le Ministre compétent

ou le fonctionnaire dirigeant que celui-ci désigne des constatations
établies sur base des informations transmises en application de l’article
4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1997.
Cet article 4 établit dans son §1 que les services non personnalisés de

l’Etat informent d’office le chef du Service dès attribution :

1° des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services d’un
montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, supérieur à :

30.000.000 F, passés par adjudication publique ou appel d’offres
général;
15.000.000 F, passés par adjudication restreinte ou appel d’offres

restreint;
5.000.000 F, passés par procédure négociée;
2° des subventions, quel qu’en soit l’objet, d’un montant supérieur à

3.000.000 F.
En son § 2, l’article 4 prévoit également que ces mêmes services

transmettent annuellement et au plus tard pour le 1er mars au chef du
Service une liste de tous les marchés publics passés et de toutes les
subventions octroyées au cours de l’année écoulée.
II. Précisions quant aux missions et modalités des demandes

d’appui et d’avis
L’appui susceptible d’être fourni par le Service en matière de marchés

publics ou de concessions de travaux publics consiste en un accompa-
gnement administratif du dossier de passation - quel que soit le
montant du marché ou de la concession - conformément à la
réglementation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services.
Pareil appui peut englober tout autant la réponse à une demande de

conseil que la collaboration plus concrète à une phase déterminée du
dossier.
Le Service peut aussi, si nécessaire en collaboration avec d’autres

services du ministère de la Fonction publique, apporter un appui à
l’amélioration de l’organisation des services visés au point I, alinea
premier, de cette circulaire tant pour la passation des marchés publics
et des concessions de travaux publics que pour l’octroi des subventions
et des agréments.
L’avis du Service sur la manière selon laquelle une procédure relative

à la passation d’un marché public ou d’une concession de travaux
publics ou à l’octroi d’une subvention ou d’un agrément s’est déroulée
peut être demandé quel qu’en soit le montant et à tout moment.
Pour rendre son avis ou apporter son appui, le fonctionnaire du

Service peut recueillir tous les renseignements qu’il estime utiles pour
mener à bien sa mission. On peut également convenir qu’il se rende sur
place afin de consulter le dossier dans le service en charge du marché.

Toute demande d’appui ou d’avis doit être adressée par écrit au chef
du Service. Pour autant que de besoin, le délai dans lequel l’avis doit
être rendu sera déterminé après concertation entre le chef du Service et
l’autorité qui a émis une demande.
Le chef du Service transmet cet avis sous forme d’un rapport au

Ministre ou au fonctionnaire dirigeant qui a formulé la demande.

Ainsi que le stipule l’article 3 de l’arrêté royal du 6 juillet 1997, le chef
du Service peut décider de ne pas donner suite à une demande
ministérielle ou d’un fonctionnaire dirigeant. Sa décision est motivée et
transmise au Ministre de qui émane la sollicitation. Si ce dernier estime
que l’appui doit néanmoins être apporté, il soumet la demande au
Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, lequel peut
ordonner au chef du Service de fournir l’appui ou l’avis ainsi requis.
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III. Bijzonderheden met betrekking tot de inlichtingen die aan de
Dienst dienen overgemaakt te worden.
De inlichtingen die aan de Dienst dienen overgemaakt te worden na

de gunning van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen of diensten geviseerd in artikel 4, §1, van het koninklijk
besluit van 6 juli 1997, zijn deze die, bij toepassing van artikel 8 van het
koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrach-
ten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, dienen verstuurd te worden naar het
Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen.
Deze inlichtingen zijn :
1° de naam en het adres van de aanbestedende overheid;
2° de gekozen gunningswijze, zo nodig, de verantwoording van de

aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij het inzetten van de procedure in de zin van artikel 17, § 2, 1°, c tot
f, en 3°, van de wet;
3° de gunningsdatum van de opdracht;
4° de gunningscriteria van de opdracht;
5° het aantal ontvangen offertes;
6° de naam en het adres van de aannemer(s) aan wie de opdracht

werd gegund;
7° het voorwerp en de beschrijving van de opdracht;
8° de betaalde prijs of gamma van prijzen (minimum/maximum);
9° zo nodig, de waarde en het deel van de opdracht die vatbaar zijn

voor onderaanneming;
10° de eventuele andere inlichtingen;
11° de datum van bekendmaking van de aankondiging van de

opdracht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen;
12° de verzendingsdatum van de aankondiging van de gegunde

opdracht naar het Bureau voor officiële publikaties van de Europese
Gemeenschappen.
Het volstaat dat deze gegevens per trimester worden gegroepeerd en

aan de Dienst worden overgemaakt, uiterlijk tegen de laatste dag van
de eerste maand van de volgende trimester.
De lijst die jaarlijks en uiterlijk tegen 1 maart aan het hoofd van de

Dienst wordt overgemaakt van alle tijdens het afgelopen jaar gegunde
overheidsopdrachten, bevat eveneens de gegevens die, bij toepassing
van artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, dienen
verstuurd te worden naar het Bureau voor officiële publicaties van de
Europese Gemeenschappen.
De inlichtingen die aan de Dienst dienen overgemaakt te worden na

de toekenning van een subsidie voor een bedrag hoger dan 3.000.000 F
(zonder b.t.w.), zijn de volgende :
1° naam en adres van de private persoon of de privaat- of

publiekrechtelijke rechtspersoon aan wie de subsidie werd toegekend;
2° datum van de toekenning;
3° bedrag (zonder b.t.w.);
4° doel waarvoor de subsidie moet aangewend worden.
Het volstaat dat deze gegevens per trimester worden gegroepeerd en

aan de Dienst worden overgemaakt, uiterlijk tegen de laatste dag van
de eerste maand van de volgende trimester.
De lijst die jaarlijks en uiterlijk tegen 1 maart aan het hoofd van de

Dienst wordt overgemaakt van alle tijdens het afgelopen jaar toege-
kende subsidies, bevat diezelfde gegevens.
De lijsten die bedoeld worden in punt III, tweede en vierde alinea,

van deze omzendbrief, dienen voor het eerst aan de Dienst te worden
overgemaakt uiterlijk tegen 1 juni 1998, en hebben betrekking op alle
gegunde overheidsopdrachten of toegekende subsidies tijdens het jaar
1997. Voor de volgende jaren worden deze lijsten, overeenkomstig
artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997, telkens uiterlijk tegen
1 maart aan de Dienst overgemaakt.
Alle in punt III, eerste tot vierde alinea, van deze omzendbrief

gevraagde inlichtingen dienen aan de Dienst te worden overgemaakt
op diskette in formaat DOS - PC (FAT).
IV. Coördinaten van de Dienst voor Overheidsopdrachten en

Subsidies.
De Dienst is gevestigd op het volgende adres :
Residence Palace - Blok E, 1ste verdieping
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel. 02/287.39.50
Fax 02/287.39.60

De Minister van Ambtenarenzaken,
A. Flahaut.

III. Précisions quant aux informations à transmettre au Service.

Les informations à transmettre au Service après attribution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services visés à l’article
4, §1, de l’arrêté royal du 6 juillet 1997 sont celles qui, en application de
l’article 8 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics, doivent être envoyées à l’Office des publications officielles des
Communautés européennes.

Ces renseignements sont :
1° le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur;
2° le mode de passation choisi et, en cas de procédure négociée lors

du lancement de la procédure au sens de l’article 17, §2, 1°, c à f, 2° et
3°, de la loi, la justification du recours à cette procédure;

3° la date de passation du marché;
4° les critères d’attribution du marché;
5° le nombre d’offres reçues;
6° le nom et l’adresse du ou des adjudicataires;

7° l’objet du marché et la description de celui-ci;
8° le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9° le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptibles d’être

sous-traitées;
10° les autres renseignements éventuels;
11° la date de publication de l’avis de marché dans le Journal officiel

des Communautés européennes;
12° la date d’envoi de l’avis de marché passé à l’Office des

publications officielles des Communautés européennes.

Il suffit que ces données soient envoyées trimestriellement au Service,
et plus précisément pour le dernier jour du premier mois qui suit le
trimestre, au plus tard.
La liste qui doit être envoyée au chef du Service annuellement et au

plus tard le 1er mars de tous les marchés publics attribués au cours de
l’année écoulée contient également les données qui, en application de
l’article 8 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, doivent être transmises à
l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Les renseignements qui doivent être transmis au Service après
l’octroi d’une subvention ou d’un agrément d’un montant supérieur à
3.000.000 F (hors t.v.a). sont les suivants :
1° nom et adresse de la personne privée ou de la personne morale de

droit privé ou public à qui la subvention a été octroyée;
2° date de l’octroi;
3° montant (hors t.v.a.);
4° destination des subventions.
Il suffit que ces données soient transmises trimestriellement, et plus

précisément pour le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre,
au plus tard.
La liste de toutes les subventions octroyées au cours de l’année

écoulée qui doit être transmise au chef du Service annuellement et au
plus tard le 1er mars contient les mêmes données.
Les listes dont question au point III, alinéas 2 et 4, de cette circulaire

seront transmises pour la première fois au plus tard le 1er juin 1998, et
auront pour objet les marchés publics attribués et les subventions
octroyées pendant l’année 1997. Pour les années suivantes, ces listes
seront, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1997,
chaque fois transmises pour le 1er mars au plus tard.

Tous les renseignements demandés au point III, alinéas 1 à 4, de cette
circulaire seront transmis au Service au moyen d’une disquette au
format DOS - PC (FAT).
IV. Coordonnées du Service des Marchés publics et des Subven-

tions.
Le Service est situé au :
Résidence Palace - Bloc E, 1er étage
rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
Tél. 02/287.39.50
Fax 02/287.39.60

Le Ministre de la Fonction publique,
A. Flahaut.
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