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2 JULI 2001. — Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal

van 23 februari 2000 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de
adjunct-administrateur-generaal en ambtenaren van de rangen A2 en A1

De administrateur-generaal,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het
personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, inzonderheid op artikel 13, § 2;

Overwegende dat de dagdagelijkse werking van OVAM, zowel intern als extern, ten alle moet worden gevrijwaard
en elke discontinuïteit in de werking van deze openbare dienst, gelet op het belang en de veelzijdigheid van de
opdrachten absoluut moet worden vermeden;

Overwegende dat in afwachting van de aanduiding van afdelingshoofden in een tijdelijke delegatie moet worden
voorzien,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de administrateur-generaal van 23 februari 2000 houdende delegatie van
taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal en ambtenaren van
de rangen A2 en A1 wordt de eerste zinsnede vervangen door de volgende bepaling :

« Aan de heer Hugo Geerts worden volgende taken gedelegeerd : ».

Art. 2. Dit delegatiebesluit treedt in werking op 23 juli 2001.

Mechelen, 2 juli 2001.

ir. F. PARENT
administrateur-generaal

c

[S − C − 2001/35892]
24 JULI 2001. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten

voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen
die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op de artikelen 91 en 99;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel

voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een
sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel Vll van de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op de
artikelen 1, 24° en 10, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000,
26 mei 2000, 10 mei 2001, 11 mei 2001 en 18 mei 2001, inzonderheid op de artikelen 7,11, 23 en 27;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van 26 juni 2001,

Besluit :

Artikel 1. De coëfficiënten bedoeld in de artikelen 1, 24° en 10, derde lid van het besluit van de Vlaamse regering
van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd
of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij, met toepassing
van titel VlI van de Vlaamse Wooncode, worden voor de berekening van de huurprijzen in 2002, vastgesteld
overeenkomstig de hiernavolgende tabel :
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