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GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2000/35802]

Delegatie van sommige bevoegdheden inzake cultuur aan ambtenaren van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap

Een besluit van 20 juli 2000 van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking bepaalt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de administratie Cultuur van het departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

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

1° minister: het lid van de Vlaamse regering, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, zoals vermeld in artikel
4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 13° en 14° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en voor
het gebruik van de talen, zoals vermeld in artikel 129, § 1, van de grondwet;

2° secretaris-generaal: de secretaris-generaal die aan het hoofd staat van het departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur;

3° leidend ambtenaar: de ambtenaar die belast is met de leiding van de in artikel 1 bedoelde administratie.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming
van het ambt van de titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van
tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn
handtekening en onverminderd de bepaling van artikel 12, § 2, de formule »Voor de (graad van de titularis), afwezig ».

HOOFDSTUK II. — Bevoegdheden van de secretaris-generaal

Art. 4. De secretaris-generaal is belast met alle administratieve maatregelen inzake begrotingsuitvoering en
inzonderheid met de ondertekening van vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten inzake verbintenissen die door
de minister of de daartoe overeenkomstig hoofdstuk III gedelegeerde ambtenaar werden aangegaan.

Hij is tevens gemachtigd om minnelijke schikkingen aan te gaan, die voorafgaan aan het openen van een
rechtsgeding, voor zover het bedrag van de uitgaven die daaruit voortvloeien 1 miljoen fr. niet overschrijdt en ze geen
betrekking hebben op geschillen bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Art. 5. De secretaris-generaal is gemachtigd om personeelsleden aan te duiden die het departement zullen
vertegenwoordigen bij congressen, colloquia, studiedagen en conferenties, of die als afgevaardigde van het
departement een interview mogen toestaan of een voordracht of toespraak mogen houden met betrekking tot de
materies die binnen de taakomschrijving vallen van de in artikel 1 vermelde administratie.

Art. 6. Om een efficiënte organisatie te waarborgen subdelegeert de secretaris-generaal de hiervoor in aanmerking
komende gedelegeerde bevoegdheden aan ambtenaren van zijn departement, tot op het meest functionele niveau. Elke
subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de minister.

HOOFDSTUK III. — Bevoegdheden van de leidend ambtenaar

Afdeling 1. — Delegaties van algemene aard

Art. 7. De leidend ambtenaar is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht te ondertekenen, onverminderd de bijzondere
regeling die geldt voor de antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Hof geformuleerde
opmerkingen;

2° gewone en aangetekende zendingen die bestemd zijn voor zijn administratie in ontvangst te nemen, met
uitzondering van de dagvaardingen, betekend aan de Vlaamse Gemeenschap;

3° uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van zijn administratie eensluidend
te verklaren en af te leveren;

4° staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfkosten in zover ze verband
houden met de werking van aan zijn administratie verbonden advies- en overlegorganen, goed te keuren.
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Afdeling 2. — Bepalingen betreffende het gunnen en de uitvoering van overheidsopdrachten
en het doen van andere uitgaven

Art. 8. De leidend ambtenaar is gemachtigd om in het kader van de uitvoering van de taken van zijn
administratie, bestekken voor werken, leveringen of diensten, of de documenten die ze vervangen, goed te keuren, de
wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of
diensten te gunnen en in te staan voor de uitvoering ervan. Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van de
geopende kredieten en indien het geraamde bedrag respectievelijk het goed te keuren inschrijvingsbedrag niet hoger
is dan de hierna vermelde bedragen :

Openbare aanbesteding
of algemene

offerte-aanvraag

Beperkte Aanbesteding
of Beperkte offerte-

aanvraag

Onderhandelings-
procedure met/zonder

voorafgaande
bekendmaking

Werken 10 miljoen fr. 5 miljoen fr. 2,5 miljoen fr.

Leveringen 8 miljoen fr. 5 miljoen fr. 8,2 miljoen fr.

Diensten 8 miljoen fr. 5 miljoen fr. 2,5 miljoen fr.

Diensten in verband
met onderzoek en

ontwikkeling

8,2 miljoen fr. 8,2 miljoen fr. 8,2 miljoen fr.

Hij staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de aanneming van werken,
leveringen of diensten die ter uitvoering van de taken van zijn administratie werden gegund door de minister of de
Vlaamse regering. Onder eenvoudige uitvoering dient te worden verstaan: het treffen van alle maatregelen en
beslissingen die ertoe strekken het voorwerp van de opdracht te verwezenlijken en die binnen de perken van de
aanneming blijven, met uitzondering van de maatregelen en beslissingen die een beoordeling vanwege de gunnende
overheid vereisen.

Art. 9. De leidend ambtenaar is gemachtigd om :

1° met betrekking tot de in artikel 8 eerste lid vermelde opdrachten :

a) gemotiveerde afwijkingen toe te staan op essentiële bepalingen en voorwaarden, in toepassing van artikel 8 van
het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsop-
drachten en de concessies voor openbare werken;

b) boeten kwijt te schelden;

2° met betrekking tot de in artikel 8 eerste en tweede lid vermelde opdrachten:

a) prijsherzieningen voortvloeiend uit de betrokken overeenkomsten goed te keuren zonder beperking van bedrag;

b) verrekeningen, andere dan voormelde herzieningen, goed te keuren in zover hieruit geen bijkomende uitgaven
van meer dan 25 % voortvloeien en ze 1 250 000 fr. niet overschrijden;

3° allerlei uitgaven, die buiten de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten vallen en betrekking
hebben op de uitvoering van de taken van zijn administratie, goed te keuren tot een bedrag van maximum 750 000 fr.
per beslissing, in zover het niet gaat om subsidies en de betrokken uitgaven niet voortvloeien uit vonnissen of arresten,
dadingen of schulderkenningen.

Art. 10. De in deze afdeling vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Afdeling 3. — Specifieke delegaties

Art. 11. De leidend ambtenaar is gemachtigd om :

1° subsidies voor culturele activiteiten te verlenen voor een bedrag van maximaal 250 000 frank.

2° als aan erkende verenigingen, overheden, organisaties die ad nominatim vermeld zijn in de begroting of
individuele begunstigden subsidies voor culturele activiteiten in schijven worden uitbetaald, de besluiten te
ondertekenen houdende de toekenning van de eerste drie schijven van de subsidie, elk ten belope van maximaal 25
procent van het totale subsidieerbare bedrag;

3° overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de
bewaargeving en de bruiklening van kunstwerken, de bruikleningen en tijdelijke uitleningen toe te staan van de
kunstwerken, die zijn ingeschreven in de inventaris van de afdeling Beeldende Kunst en Musea;

4° in uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992 betreffende de uitvoer
van cultuurgoederen, de nodige uitvoervergunningen te verlenen.

Afdeling 4. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 12. § 1. De leidend ambtenaar subdelegeert de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdhe-
den, na overleg met de secretaris-generaal, aan de ambtenaren van zijn administratie, tot op het meest functionele
niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de minister.

§ 2. Bij gebruik van de in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk bedoelde delegaties plaatst de delegatiehouder boven
de vermelding van zijn graad en handtekening de formule «Namens de Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur en
de jeugd».
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Art. 13. Over het gebruik van de in de afdelingen 2 en 3 bedoelde bevoegdheden wordt trimesterieel
gerapporteerd door middel van een activiteitenverslag dat aan de minister wordt meegedeeld via de secretaris-
generaal.

HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 14. Het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
cultuur aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 15. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

*

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2000/35861]

Administratie Economie. — Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot wijziging van de expansierichtlijnen MGB3 en VL7

Op 17 juli 2000 heeft de Vlaamse regering wijzigingen goedgekeurd op de richtlijnen MGB3 over de wet van
30 december 1970 betreffende de economische expansie en het decreet van 15 december 1993 ter bevordering van de
economische expansie in het Vlaamse Gewest en op de richtlijnen VL7 over de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering.

De richtlijnen worden voortaan geı̈dentificeerd als MGB versie 3.2 en VL versie 7.2.
De volgende wijzigingen zijn van toepassing op alle steunaanvragen die vanaf 17 juli 2000 worden ingediend én

op alle steunaanvragen die vóór die datum zijn ingediend maar waarover op 17 juli 2000 nog geen beslissing over de
steunverlening was genomen :

1. Indiening van steunaanvraag - subsidiabele investeringen
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 4.2.2)
De steunaanvraag moet worden ingediend vóór de aanvang van de uitvoering van het investeringsproject.
Voor het bepalen van de subsidiabele investeringen kan niet tot vóór de registratiedatum van de steunaanvraag

worden teruggegaan.
Onder ″aanvang van de uitvoering van het investeringsproject″ wordt verstaan ″de datum van de eerste factuur,

desgevallend een voorschotfactuur″.
Het indienen van de steunaanvraag ná die datum heeft een weigering van het volledige investeringsproject tot

gevolg, tenzij het project bestaat uit verschillende afzonderlijke, welomlijnde deelprojecten.
2. Leasing
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 7.3)
De minimumduur van een leasingverrichting is 5 jaar.
Onderhoudscontracten zijn uitgesloten.
3. Vrijstelling van evenredig recht op inbreng in kapitaal
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 9.3.3)
De vrijstelling van het evenredig recht op de inbreng van onroerende en roerende goederen in het maatschappelijk

kapitaal van een onderneming is afgeschaft.
4. Zachte steun
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 9.5) - decreet 1993 (punt 9.5)
Grote ondernemingen kunnen niet in aanmerking komen voor zachte steun voor projecten van adviesverlening en

studies.
Grote ondernemingen kunnen alleen zachte steun verkrijgen voor opleidingsprojecten.
5. Terugvordering
wijziging MGB3 - wet 1970 (punten 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2 en 12.2.3) - decreet 1993 (punt 12.1.2)
De onderneming moet de investeringen behouden gedurende minstens 5 jaar.
De terugvorderingstermijnen waarnaar wordt verwezen in punt 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2 en 12.2.3 van de richtlijnen

MGB3 - wet 1970 en de terugvorderingstermijn bedoeld in punt 12.1.2 van de richtlijnen MGB3 - decreet 1993 worden
vervangen als volgt :

De steun moet worden teruggevorderd indien de vervreemding of wijziging van de aanvankelijke bestemming of
de geplande gebruiksvoorwaarden zich voordoet binnen een periode van 5 jaar die ingaat op de datum van de
volledige realisatie van het investeringsproject.

6. Inbreng
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 5.1.1) - decreet 1993 (punt 5.1.1) + VL7 (punt 3.1.1)
Inbreng is aanvaardbaar als financieringswijze voor investeringen indien de inbreng gebeurt tegen marktprijs.
7. Immateriële investeringen
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 5.1.3) - decreet 1993 (punt 5.1.3)
+ VL7 (punt 3.1.5)
Immateriële investeringen zijn subsidiabel onder de volgende voorwaarden :
Voor grote ondernemingen mogen de subsidiabele immateriële investeringen maximum 25 % bedragen van de

aanvaarde investeringen in gebouwen en uitrusting.
Deze voorwaarde geldt niet voor middelgrote en kleine ondernemingen.
De subsidiabele immateriële investeringen zijn uitsluitend uitgaven die verband houden met technologieover-

dracht door de verwerving van :
— octrooien;
— exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde technische knowhow;
— niet-geoctrooieerde technische knowhow.
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De immateriële investeringen :
— mogen uitsluitend in de onderneming zelf geëxploiteerd worden;
— worden beschouwd als afschrijfbare activa. De onderneming moet de immateriële investeringen in haar

jaarrekening boeken onder de activa van de balans. De investeringen mogen niet worden geboekt onder de
bedrijfskosten;

— worden van een derde verworven tegen marktvoorwaarden;
— worden gedurende minstens 5 jaar behouden in de onderneming.
Zijn uitgesloten :
— studies;
— werkingskosten, bijvoorbeeld de huur van gebouwen; het verbruik van water, gas en elektriciteit;

onderhoudskosten;
— de overname van de handelsnaam, klandizie en de goodwill.
De immateriële investeringen worden afgeschreven overeenkomstig de fiscale wetgeving.
Versnelde afschrijvingen zijn niet toegestaan.
De immateriële investeringen die ook in aanmerking komen voor andere overheidssteun zijn geheel of gedeeltelijk

uitgesloten van expansiesteun: indien de maximaal toegelaten steunintensiteit zou overschreden worden, wordt de
expansiesteun evenredig verminderd.

8. Export
wijziging MGB3 - wet 1970 (punten 8.1.9 en 9.1.2.5) - decreet 1993 (punten 8.1.9 en 9.1.1.7) + VL7 (punt 5.5.2.5)
De export buiten de Europese Unie is geen doelstelling waaraan de investeringen moeten voldoen en is geen reden

van strategisch belang of regionaal economisch belang.
9. Ecologiesteun
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 9.2.3) - decreet 1993 (punt 9.2.3) + VL7 (punt 5.10)
De ecologische meerkosten worden berekend door de ecologische investering te vergelijken met de kosten voor de

verwezenlijking van een gelijkaardige productiecapaciteit waarbij een conventionele technologie wordt gebruikt.
Bij de berekening van de meerkosten moeten de eventuele baten en kostenbesparingen voortvloeiend uit de

investering gedurende de afschrijvingsperiode in mindering worden gebracht.
Hierbij wordt de omvang van de besparingen berekend aan de hand van de contante waarde waarbij de

referentierente zoals periodiek bepaald door de Europese Commissie wordt toegepast.
10. Tools at vendor
wijziging MGB3 - wet 1970 (punt 9.6) - decreet 1993 (punt 9.6) + VL7 (punt 5.11)
De steunregeling voor tools at vendor is afgeschaft.

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[C − 2000/33060]
29 JUNI 2000 — Erlass der Regierung zur Schliessung der Sekundarschulebene

und zur Umbenennung der Grundschulebene des Königlichen Athenäums Bütgenbach

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Auf Grund der Verfassung, insbesondere Artikel 24 § 1;
Auf Grund des Sanierungsgesetzes vom 31. Juli 1984, insbesondere Artikel 83;
Auf Grund des Dekretes vom 31. August 1998 über den Auftrag an die Schulträger und das Schulpersonal sowie

über die allgemeinen pädagogischen und organisatorischen Bestimmungen für die Regelschulen;
Auf Grund des Königlichen Erlasses vom 29. Dezember 1984 über die finanzielle und materielle Verwaltung der

Dienste mit autonomer Geschäftsführung im staatlichen Unterrichtswesen, abgeändert durch den Erlass der Exekutive
vom 17. Juni 1992 und den Erlass der Regierung vom 6. März 1996;

Auf Grund des Erlasses der Regierung vom 22. Dezember 1993 bezüglich der Bezeichnung der von der
Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Unterrichtseinrichtungen;

In Erwägung, dass die Gemeinschaft laut Verfassung das Recht hat, eigene Unterrichtseinrichtungen zu schaffen
und zu schließen, dass sie diese Aufgabe mit der Zielsetzung wahrnimmt, die Qualität des mit öffentlichen Mitteln
erteilten Unterrichts, insbesondere des von ihr organisierten Unterrichts, zu gewährleisten, sie aber gleichzeitig eine
Wahl hinsichtlich der Verwendung ihrer begrenzten finanziellen Mittel treffen muss, ohne allerdings das Prinzip der
freien Schulwahl, das aus dem oben angeführten Recht eine Verpflichtung macht, zu gefährden;

In Erwägung, dass Artikel 18 des Königlichen Erlasses vom 30. März 1982 über die Sekundarschulzentren und zur
Festlegung des Rationalisierungs- und Programmierungsplans des Vollzeitsekundarunterrichts, kombiniert im
vorliegenden Fall mit Artikel 23, eine Schließungsnorm beinhaltet, die als Rationalisierungsnorm die Regierung bei
Unterschreitung zur Schließung verpflichtet;

In Erwägung, dass die vorerwähnte Norm jedoch keineswegs ausschließt, dass die Regierung als Schulträger eine
eigene Unterrichtseinrichtung aus anderen Gründen schließt;

In Erwägung, dass die Gemeinschaft als Schulträger zudem auf Grund des allgemeinen Verwaltungsgrundsatzes
der Veränderbarkeit spezifische und angemessene Entscheidungen hinsichtlich sich ändernder Situationen und
Umstände treffen kann und muss;

In Erwägung, dass die Schließung der Sekundarschulebene des Königlichen Athenäums Bütgenbach unter
Berücksichtigung der oben angeführten Grundsätze.erfolgt, weil sie aus folgenden Beweggründen vorgenommen wird:

- die Schülerzahl schwankt in den letzten zehn Jahren beständig zwischen 95 und 115, wobei sie nur einmal in
diesem Zeitraum die Zahl 120 erreicht; trotz Neuausrichtung der Studienrichtungen ab dem Schuljahr 1993-1994, trotz
großer Anstrengungen der Schulgemeinschaft und trotz der Solidarität der anderen Gemeinschaftssekundarschulen,
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