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[C − 2000/36158]
Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst

Dit Reglement regelt nader de klachtenbehandeling door de Vlaamse Ombudsdienst en de relatie van de Vlaamse
Ombudsdienst met de Vlaamse overheidsdiensten en met het Vlaams Parlement. Het moet gelezen worden in
samenhang met de bepalingen van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst en
met de bepalingen van het Protocol voor de relaties tussen de Vlaamse Ombudsdienst en de administratieve overheden
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

Inleidende Titel

Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder :

1° verzoeker: de burger die zich met een klacht tot de Vlaamse Ombudsdienst wendt;

2° klacht: de klacht, de vraag of het verzoek waarmee een verzoeker zich tot de Vlaamse Ombudsdienst wendt;

3° Ombudsdecreet: decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst;

4° Vlaamse overheidsdienst: dienst of afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een Vlaamse
Openbare Instelling of een Vlaamse Wetenschappelijke Instelling. Naar die Vlaamse overheidsdiensten wordt in het
Ombudsdecreet verwezen met de term « administratieve overheden »;

5° Vlaamse Wetenschappelijke Instelling: het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën of het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium of het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer of het Instituut voor het Natuurbehoud of
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

TITEL I. — De relatie met de verzoekers

HOOFDSTUK 1. — Algemene principes

Art. 2. De verzoeker heeft recht op gratis tussenkomst van de Vlaamse Ombudsdienst.

Art. 3. De verzoeker heeft recht op een objectief, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek van de klacht.

Art. 4. De verzoeker heeft recht op een discrete behandeling van zijn klacht.

De Vlaamse Ombudsdienst houdt zich aan het beroepsgeheim.

In contacten met de betrokken overheidsdienst wordt de identiteit van de verzoeker niet prijsgegeven, als de
verzoeker daarom gevraagd heeft.

In jaarverslagen en andere publicaties wordt nooit melding gemaakt van de identiteit van de verzoeker.

Art. 5. De verzoeker heeft recht op een klantvriendelijke en respectvolle behandeling.

De Vlaamse Ombudsdienst behandelt de klacht binnen een redelijke termijn, en houdt de verzoeker geregeld op
de hoogte van de stappen die hij onderneemt.

Art. 6. De verzoeker heeft recht op een duidelijke motivering van de beslissing van de Vlaamse Ombudsdienst als
een klacht niet in behandeling genomen kan worden. De Vlaamse Ombudsdienst verwijst de verzoeker zo gericht
mogelijk door naar een instantie, die de verzoeker wel kan bijstaan.

Art. 7. De verzoeker heeft recht op een duidelijke motivering van de beslissing van de Vlaamse Ombudsdienst
over de gegrondheid van de klacht.

HOOFDSTUK 2. — Wijze waarop een klacht kan worden ingediend

Art. 8. Een klacht kan op verschillende wijzen worden ingediend :

1° met een brief naar de Vlaamse Ombudsdienst, Hertogstraat 67, bus 2 in 1000 Brussel,

2° met een fax naar het nummer 02/552 98 50,

3° met een e-mailbericht naar ombudsdienst@vlaamsparlement.be

4° telefonisch op het nummer 0800/24 050 of 02/552 98 98,

5° mondeling tijdens de vaste openingsuren of na afspraak.

TITEL II. — De relatie met de Vlaamse overheidsdiensten

Art. 9. Als een klacht, na toetsing aan de bepalingen van het Ombudsdecreet, ontvankelijk wordt bevonden,
neemt de Vlaamse Ombudsdienst contact op met de betrokken Vlaamse overheidsdienst.

In principe verlopen de contacten met de Vlaamse overheidsdiensten schriftelijk.

Art. 10. Als de Vlaamse Ombudsdienst de klacht voorlopig als (deels) gegrond beoordeelt of als een terechte
opmerking beschouwt, en de klacht nog voor herstel vatbaar is, dan richt hij een voorstel tot oplossing aan de Vlaamse
overheidsdienst.
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Als de Vlaamse overheidsdienst een afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is, dan worden de
directeur-generaal en de secretaris-generaal van die afdeling bij een eventuele verdere bemiddelingspoging betrokken.

Als ook dat geen effect heeft, kan de Vlaamse Ombudsdienst verslag uitbrengen aan de bevoegde Vlaamse
minister.

Art. 11. Na de definitieve beoordeling van een klacht brengt de Vlaamse Ombudsdienst de betrokken
overheidsdienst onmiddellijk op de hoogte van die beoordeling of kwalificatie. Hij motiveert zijn definitieve
beoordeling.

Art. 12. Ook als de Vlaamse Ombudsdienst een klacht niet als (deels) gegrond of als een terechte opmerking
beschouwt, kan hij toch een aanbeveling formuleren.

Art. 13. De Vlaamse Ombudsdienst sluit een algemeen samenwerkingsprotocol met het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, met elke Vlaamse Openbare Instelling en met elke Vlaamse Wetenschappelijke Instelling. Het
algemeen samenwerkingsprotocol met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is als bijlage I bij dit reglement
gevoegd.

De Vlaamse Ombudsdienst kan aparte of aanvullende samenwerkingsprotocollen met bepaalde Vlaamse
overheidsdiensten sluiten.

TITEL III. — De relatie met het Vlaams Parlement

Art. 14. § 1. Elk voorjaar, en alleszins vóór 30 juni, dient de Vlaamse Ombudsdienst zijn jaarverslag in bij het
Vlaams Parlement zodat het als Gedrukt Stuk aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers gezonden kan worden uiterlijk
op de dag dat de Vlaamse ombudsman het jaarverslag overhandigt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. De
publieksversie van het jaarverslag wordt daarna verspreid, onder meer via de media.

§ 2. Na de openbaarmaking zendt het Vlaams Parlement het jaarverslag door naar de commissie bevoegd voor
verzoekschriften. Die commissie legt in overleg met de Vlaamse Ombudsman vast in welke commissies bepaalde
onderdelen van het jaarverslag worden besproken. Dat kan leiden tot resoluties.

De commissie die onderdelen van het jaarverslag bespreekt, hoort de Vlaamse Ombudsman.

Art. 15. De Vlaamse Ombudsdienst verwijst de verzoeker met een klacht over het algemeen beleid of over een
decreet, besluit of reglement door naar de Voorzitter van het Vlaams Parlement, overeenkomstig het decreet van
14 juli 1998 houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende verzoekschriften. Er worden daartoe de
nodige afspraken gemaakt.

Hij kan de verzoeker ook doorverwijzen naar een Vlaams minister als de klacht betrekking heeft op een
beleidsaspect of een uitvoeringsbesluit dat tot de bevoegdheid van die minister behoort.

Art. 16. § 1. De Vlaamse Ombudsdienst meldt de hem ter kennis gebrachte of de door hem vastgestelde
overtredingen van de deontologische code door de Vlaamse volksvertegenwoordigers aan de Voorzitter van het
Vlaams Parlement, mits de verzoeker daarmee akkoord gaat.

§ 2. De Vlaamse volksvertegenwoordiger die een verzoeker doorverwijst naar de Vlaamse Ombudsdienst, wordt
in beginsel op de hoogte gehouden van elke belangrijke tussenstap die de Vlaamse Ombudsdienst onderneemt, en
alleszins van de beoordeling of kwalificatie van de klacht en de formulering van een aanbeveling.

De Vlaamse Ombudsdienst correspondeert verder rechtstreeks met de verzoeker met het oog op een
klantvriendelijke dossierbehandeling.

Tussentijds kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers contact houden met de Vlaamse Ombudsdienst en met
de verzoeker in verband met de voortgang van het dossier.

Art. 17. De Vlaamse Ombudsdienst sluit een samenwerkingsprotocol met het Algemeen Secretariaat van het
Vlaams Parlement voor algemene organisatorische en administratieve ondersteuning.

TITEL IV. — De interne werking van de Vlaamse Ombudsdienst

Art. 18. Op de medewerkers van de Vlaamse Ombudsdienst is het Statuut van het personeel van de Vlaamse
Ombudsdienst, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 31 maart 1999, van toepassing.

Het statuut van de Vlaamse ombudsman is geregeld in het Ombudsdecreet.

Art. 19. Bij afwezigheid van de Vlaamse ombudsman neemt de medewerker die daarvoor door de Vlaamse
ombudsman is aangewezen, diens taken over.

TITEL V. — Slotbepaling

Art. 20. Dit reglement treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 14 november 2000.

Bijlage 1 : Protocol voor de relaties tussen de Vlaamse Ombudsdienst en de administratieve overheden van de
Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest.

Bijlage 2 : Lijst van de ondertekenaars.

Bijlage 1 bij het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst
Protocol voor de relaties tussen de Vlaamse Ombudsdienst en de administratieve overheden van de Vlaamse

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
« Tussen
en
de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman
wordt het volgende overeengekomen : »
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HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit protocol wordt verstaan onder :

1° decreet : decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst;

2° administratieve overheid : ofwel het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ofwel een Vlaamse Openbare
Instelling ofwel een Vlaamse Wetenschappelijke Instelling;

3° Vlaamse Wetenschappelijke Instelling : het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën of het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium of het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer of het Instituut voor het Natuurbehoud of
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen;

4° leidend ambtenaar : de ambtenaar bekleed met de hoogste graad in een Vlaamse Openbare Instelling of Vlaamse
Wetenschappelijke Instelling;

5° klacht : de klacht, de vraag of het verzoek waarmee een verzoeker zich tot de Vlaamse Ombudsdienst wendt.

HOOFDSTUK 2. — Algemene werkwijze

Art. 2. De contacten tussen de Vlaamse Ombudsdienst en de administratieve overheid voor de behandeling van
klachten verlopen schriftelijk. Dat belet niet dat de Vlaamse Ombudsdienst over een klacht mondeling gewone
informatieve vragen kan stellen aan de bevoegde ambtenaar.

Gelet op zijn rol als vertrouwenspersoon, stuurt de Vlaamse Ombudsdienst principieel geen kopie van de klacht
door aan de administratieve overheid, tenzij de verzoeker daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Om
dezelfde reden stuurt de Vlaamse Ombudsdienst principieel geen kopie van het antwoord van de administratieve
overheid door aan de verzoeker.

Art. 3. Enkele malen per jaar bezorgt de Vlaamse Ombudsdienst aan de secretaris-generaal en de directeur-
generaal van de betrokken afdelingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aan de leidend ambtenaar
van de betrokken Vlaamse Openbare Instelling of Vlaamse Wetenschappelijke Instelling :

1° een dossierlijst van de lopende dossiers met betrekking tot die administratieve overheid;

2° een dossierlijst van de voorlopig gekwalificeerde dossiers met betrekking tot die administratieve overheid.

Alleen klachten die in een van die lijsten opgenomen zijn, kunnen worden verwerkt in het jaarverslag van de
Vlaamse Ombudsdienst.

Art. 4. De Vlaamse Ombudsdienst deelt aan de administratieve overheid de lijst mee van zijn personeelsleden die
belast zijn met het onderzoek van klachten en namens de dienst kunnen optreden.

HOOFDSTUK 3. — Doorverwijzing en doorzending van klachten

Art. 5. Als de Vlaamse Ombudsdienst meent dat een klacht onontvankelijk is, wordt de verzoeker doorverwezen
naar de Vlaamse Infolijn of de bevoegde administratieve overheid. Heeft de onontvankelijke klacht betrekking op een
materie waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest niet bevoegd is, dan wordt de verzoeker
doorverwezen naar de aangewezen instantie.

Mits uitdrukkelijke toestemming van de verzoeker zendt de Vlaamse Ombudsdienst de onontvankelijke klacht
door naar de bevoegde administratieve overheid. Indien nodig houdt op verzoek van de Vlaamse Ombudsdienst de
administratieve overheid de Vlaamse Ombudsdienst op de hoogte van het gevolg dat aan de klacht wordt gegeven.

HOOFDSTUK 4. — Onderzoek van klachten

Art. 6. Voor het onderzoek van een ontvankelijke klacht schrijft de Vlaamse Ombudsdienst de administratieve
overheid aan met een vraag om uitleg. De vraag om uitleg wordt gericht aan het afdelingshoofd van de betrokken
afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, met kopie aan zijn secretaris-generaal en directeur-generaal,
of aan de leidend ambtenaar van de betrokken Vlaamse Openbare Instelling of Vlaamse Wetenschappelijke Instelling.

De administratieve overheid antwoordt binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van de vraag.

Om gegronde redenen en na overleg met de Vlaamse Ombudsdienst kan de administratieve overheid van die
termijn afwijken.

Art. 7. De Vlaamse Ombudsdienst onderzoekt het antwoord en brengt de verzoeker op de hoogte van het
standpunt van de administratieve overheid.

Zo nodig stelt hij een nieuwe vraag aan de administratieve overheid, wat opnieuw het tweede en derde lid van
artikel 6 toepasselijk maakt.

HOOFDSTUK 5. — Administratief beroep

Art. 8. Als omtrent de feiten van de klacht een administratief beroep is ingesteld en de Vlaamse Ombudsdienst
de behandeling van de klacht moet opschorten, brengt de betrokken administratieve overheid de Vlaamse
Ombudsdienst daarvan op de hoogte.

Zodra de administratieve beroepsprocedure is beëindigd, brengt de administratieve overheid de Vlaamse
Ombudsdienst daarvan onmiddellijk op de hoogte en deelt de beslissing in beroep mee.

HOOFDSTUK 6. — Beoordeling en verdere bemiddeling

Art. 9. Als het onderzoek van een klacht afgerond is, deelt de Vlaamse Ombudsdienst aan de administratieve
overheid mee welke voorlopige kwalificatie hij aan de klacht gegeven heeft.

Art. 10. § 1. Voor een klacht met de voorlopige kwalificatie ‘(deels) gegrond en niet (volledig) hersteld’ of ‘terechte
opmerking’ richt de Vlaamse Ombudsdienst een voorstel tot oplossing aan de administratieve overheid.

Het tweede en derde lid van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Voor een klacht met de voorlopige kwalificatie ‘(deels) gegrond en niet (volledig) hersteld’ of ‘terechte
opmerking’ waarvoor het voorstel tot oplossing niet tot een positief resultaat heeft geleid, doet de Vlaamse
Ombudsdienst een laatste bemiddelingspoging bij de administratieve overheid.

Het tweede en derde lid van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing.
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Als de administratieve overheid een afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is, dan brengt de
Vlaamse Ombudsdienst de betrokken secretaris-generaal en directeur-generaal schriftelijk op de hoogte van die laatste
bemiddelingspoging.

§ 3. Over een klacht met de voorlopige kwalificatie ‘(deels) gegrond en niet (volledig) hersteld’ of ‘terechte
opmerking’ waarvoor de laatste bemiddelingspoging niet tot een positief resultaat heeft geleid, brengt de Vlaamse
Ombudsdienst verslag uit bij de bevoegde Vlaamse minister.

De Vlaamse Ombudsdienst bezorgt een kopie van het verslag aan de administratieve overheid.

Als de administratieve overheid een afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is, dan bezorgt de
Vlaamse Ombudsdienst ook aan de betrokken secretaris-generaal en directeur-generaal een kopie van het verslag aan
de Vlaamse minister.

HOOFDSTUK 7. — Definitieve kwalificatie en aanbevelingen

Art. 11. Na de definitieve kwalificatie van een klacht brengt de Vlaamse Ombudsdienst de administratieve
overheid onmiddellijk op de hoogte van die kwalificatie.

Art. 12. § 1. Voor een klacht met de definitieve kwalificatie ‘(deels) gegrond en niet (volledig) hersteld’ of ‘terechte
opmerking’ richt de Vlaamse Ombudsdienst een aanbeveling aan de administratieve overheid.

De Vlaamse Ombudsdienst brengt de bevoegde Vlaamse minister op de hoogte van de aanbeveling. Als de
administratieve overheid een afdeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is, dan worden ook de
betrokken secretaris-generaal en directeur-generaal op de hoogte gebracht.

§ 2. Als de klacht een andere definitieve kwalificatie heeft gekregen dan ‘(deels) gegrond en niet (volledig) hersteld’
of ‘terechte opmerking’, kan de Vlaamse Ombudsdienst aan de administratieve overheid ook een aanbeveling richten
die de werking van de betrokken administratieve overheid betreft.

HOOFDSTUK 8. — Overige bepalingen

Art. 13. Dit protocol kan op elk ogenblik voor bepaalde administratieve overheden worden aangevuld om
rekening te houden met specifieke aspecten.

Art. 14. Dit protocol wordt na twaalf maanden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren

Bijlage 2 bij het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst

Lijst van de ondertekenaars
Protocol voor de relaties tussen de Vlaamse Ombudsdienst

en de administratieve overheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS)

Dienst voor de Scheepvaart (DS)

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)

DKL-Brussel - Service de perception de la redevance radio en télévision de la Communauté française

Export Vlaanderen

Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ)

Fonds Culturele Infrastructuur

Fonds Film in Vlaanderen

Fonds Vlaanderen-Azië

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand ″De Zande″ - afdeling Beernem en Ruiselede

GOM - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

GOM - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg

GOM - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen

GOM - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant

GOM - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Grindfonds

Het gemeenschapsonderwijs

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP)

Instituut voor Natuurbehoud

Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH)

Investeringsdienst voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST)

Kind en Gezin

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA)
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Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL)

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Limburgfonds

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel)

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Toerisme Vlaanderen

Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)

Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF)

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) vzw

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM)

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen (Coöperatieve vennootschap)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Milieuholding NV (VMH)

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Vlaamse Opera (VLOPERA)

Vlaamse Radio- en Televisie-Omroep (VRT)

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV)

Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen nv (NVZ)

*
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2000/36159]
26 MEI 2000. — Omzendbrief BA-2000/04 betreffende het Vlaams Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies

voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op
initiatief van de provincies of de gemeenten worden gedaan. — Gecoördineerde onderrichtingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2000 (tweede uitgave), verscheen op blz.23864 –23869 de omzend-
brief BA-2000/04 van 26 mei 2000 inzake gecoördineerde onderrichtingen met betrekking tot het Vlaams
Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies of de gemeenten worden gedaan.

De publicatie bevat echter enkele fouten die als volgt moeten verbeterd worden:
Punt 2.3 (pagina 23865 van het Belgisch Staatsblad) :
In het derde lid moeten de zinnen ″Voor de aankoop van onroerende goederen die noodzakelijk zijn om werken

uit te voeren inzake de materies die onder de toepassing van het Investeringsfonds vallen of die geschikt zijn voor een
investering inzake die materies, kan men trekkingsrechten gebruiken. De Vlaamse regering moet daarvoor vooraf haar
toestemming verlenen. » vervangen worden als volgt : ″Men kan trekkingsrechten gebruiken voor de aankoop van
onroerende goederen die noodzakelijk zijn om werken uit te voeren inzake de materies die onder de toepassing van
het Investeringsfonds vallen of, mits de Vlaamse regering vooraf haar toestemming verleent, voor de aankoop van
onroerende goederen die geschikt zijn voor een investering inzake die materies. »

Punt 2.7 (pagina 23866 van het Belgisch Staatsblad) :
— Tweede streepje : de zin ″het typebestek 101 van 1978 – bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de

mechanische en elektrische installatie en constructies - Algemene administratieve en contractuele bepalingen″ moet
worden vervangen door ″het standaardbestek 240 van 1998 betreffende de mechanische en elektrische installaties en
uitrustingen voor telecommunicatie – deel I : algemene administratieve en contractuele bepalingen″.

— Vierde streepje: de zin ″typebestek 105 van 1980 – centrale verwarming, verlichting en klimaatregeling″ moet
worden vervangen door ″het typebestek 105 van 1990 – centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling″.

— Zevende streepje: in de zin ″het verwijzingsbestek 902 van 1974 en…klimaatregeling″ moet het woord
″verlichting″ worden vervangen door ″verluchting″.

Punt 6 (pagina 23868 van het Belgisch Staatsblad) :
Onder ″1˚ voorschotten″ moet het woord ″toegekende″ telkens vervangen worden door het woord ″toegestemde″.
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