
Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt de heer Castelein,
Freddy G., directeur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 okto-
ber 2000, benoemd tot de graad van gewestelijk directeur bij een fiscaal
bestuur te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, wordt de heer Van
Ooteghem, Antoine, directeur bij een fiscaal bestuur, met ingang van
1 oktober 2000, benoemd tot de graad van gewestelijk directeur bij een
fiscaal bestuur te Gent.

Bij besluit van de directeur-generaal van 21 september 2001, wordt de
heer Van Den Bulcke, Roger C., eerstaanwezend inspecteur bij een
fiscaal bestuur, dienstchef, gemuteerd van Gent (directie) naar Gent
inspectie D, met ingang van 1 augustus 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 21 september 2001, wordt de
heer Decorte, René E.L.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal
bestuur, dienstchef, gemuteerd van Brussel IWECC naar Brugge
IWECC, met ingang van 1 juli 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 21 september 2001, wordt de
heer Masi, Michel M.J.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal
bestuur, dienstchef, gemuteerd van Hasselt (comptabiliteit) naar Zaven-
tem (gewestelijke inspectie), met ingang van 1 augustus 2001.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën

[2002/29122]
8 JANUARI 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1993 houdende

delegatie van sommige bevoegdheden inzake logistiek aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, wat de invoering van de euro betreft

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 november 1993 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
logistiek aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van
28 februari 1994;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 3 november 1993 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake logistiek aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt het woord
« Logistiek » vervangen door de woorden « Logistiek Management »

Art. 2. In artikel 2, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden « in artikel 1 bedoelde administratie » vervangen
door de woorden « Afdeling Aankoopbeheer en de ambtenaar die belast is met de leiding van de afdeling Logistieke
dienstverlening ».

Art. 3. In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde ministerieel besluit wordt het bedrag van « 500 000 BEF » vervangen
door het bedrag van « 25 000 euro ».

Art. 4. In hetzelfde ministerieel besluit wordt een artikel 4bis ingevoegd dat luidt als volgt :

Art. 4bis. § 1. Met betrekking tot verkeersongevallen met dienstvoertuigen wordt aan de secretaris-generaal de
bevoegdheid toegewezen om, bij wijze van minnelijke regeling voorafgaand aan een rechtsgeding, de aansprakelijk-
heid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest te erkennen en het bedrag te bepalen van de aan derden uit
te keren schadevergoeding. Deze machtiging is beperkt tot een bedrag van maximum 25 000 euro, exclusief de belasting
over de toegevoegde waarde.

Par arrêté royal du 24 août 2001, M. Castelein, Freddy G., directeur
d’administration fiscale, est, nommé au grade de directeur régional
d’administration fiscale à Bruxelles, à partir du 1er octobre 2000.

Par arrêté royal du 24 août 2001, M. Van Ooteghem, Antoine,
directeur d’administration fiscale, est, nommé au grade de directeur
régional d’administration fiscale à Gand, à partir du 1er octobre 2000.

Par arrêté du directeur général du 21 septembre 2001, M. Van Den
Bulcke, Roger C., inspecteur principal d’administration fiscale, chef de
service, est muté de Gand (direction) à Gand inspection D, à partir du
1er août 2001.

Par arrêté du directeur général du 21 septembre 2001, M. Decorte,
René E.L.C., inspecteur principal d’administration fiscale, chef de
service, est muté de Bruxelles IVCCE à Bruges IVCCE, à partir du
1er juillet 2001.

Par arrêté du directeur général du 21 septembre 2001, M. Masi,
Michel M.J.J., inspecteur principal d’administration fiscale, chef de
service, est muté de Hasselt (comptabilité) à Zaventem (inspection
régionale), à partir du 1er août 2001.
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§ 2. In de gevallen bedoeld in § 1 wordt hem tevens de bevoegheid toegewezen om kwijting te geven aan derden,
voor de door hen aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest verschuldigde schadevergoeding. »

Art. 5. Artikel 8 van hetzelfde ministerieel besluit wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 8 januari 2002.

P. VAN GREMBERGEN

*

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2002/35310]

15 FEBRUARI 2002. — Besluit van de secretaris-generaal houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan het afdelingshoofd van
de algemene administratieve diensten van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse
Aangelegenheden en Landbouw

De secretaris-generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en
Landbouw,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en tot regeling van de rechtspositie van het personeel, inzonderheid op het artikel I 4, § 2;

Overwegende dat het, met het oog op de efficiënte beleidsuitvoering, aangewezen is om sommige bevoegdheden
te delegeren aan ambtenaren van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en
Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1. het departement E.W.B.L. : het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en
Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

2. het afdelingshoofd : het afdelingshoofd van de Algemene Administratieve Diensten van het departement
E.W.B.L.

Art. 2. § 1. Het afdelingshoofd wordt gemachtigd om, voor een ramingsbedrag tot 13.500 euro, exclusief B.T.W.,
in het kader van de algemene werking van het departement E.W.B.L., bestekken voor werken, leveringen en diensten
of bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, opdrachten
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten te gunnen en in te staan voor de uitvoering ervan, met inbegrip
van alle rechten en verplichtingen verleend aan of opgelegd aan de aanbestedende overheid overeenkomstig de
reglementering aangaande de overheidsopdrachten.

§ 2. Het gebruik van de in de vorige paragraaf toegekende machtigingen wordt, behoudens wanneer het gaat om
uitgaven die met geldvoorschotten worden betaald, uiterlijk 15 dagen voor het einde van elk trimester, medegedeeld
aan de secretaris-generaal.

Art. 3. Het afdelingshoofd is tevens gemachtigd om :

1. na de uitvoering van de opdracht vastgelegd en goedgekeurd te hebben, de uitgaven te laten vereffenen inzake
de basisallocaties, opgenomen in het interdepartementaal bestaansmiddelenprogramma van de administratieve
begroting, voor zover ze decentraal (d) worden beheerd door het departementaal E.W.B.L.;

2. nadat de uitvoering van de opdracht door de bevoegde Vlaamse minister of de daartoe gedelegeerde ambtenaar
werd vastgesteld en goedgekeurd, alle uitgaven te laten vereffenen inzake de basisallocaties, opgenomen in het
interdepartementaal bestaansmiddelenprogramma, ongeacht of ze centraal (c) of ondersteunend (m) dan wel
decentraal (d) door het departement E.W.B.L. worden beheerd;

3. de arbeidsovereenkomsten te tekenen van de contractuele personeelsleden van het departement E.W.B.L.;

4. uitgaven goed te keuren voor het functioneren van het departement, die buiten de toepassing vallen van de wet
op de overheidsopdrachten : onbeperkt voor portkosten, telefoonrekeningen en voor de levering van water, gas en
elektriciteit in de andere gevallen tot maximaal 27.000 euro, exclusief BTW;

5. de verkoopprijs vast te stellen van publicaties die uitgaan van het departement en waarvoor kredieten op de
uitgavenbegroting werden uitgetrokken;

6. de besluiten te nemen inzake de vaststelling van het salaris en de toekenning van vergoedingen en toelagen aan
ambtenaren van het departement;

7. het vrijwillig ontslag en de pensionering toe te staan en te ondertekenen voor de ambtenaren van niveaus B en
lager;

8. te beslissen in hoever het nodig is dat bezoldigde overuren worden verricht;

9. te beslissen in hoever het nodig is dat bezoldigde nacht-, zaterdag- en zondagprestaties worden verricht;

10. in het kader van het toestaan van verloven aan contractuele personeelsleden, de addenda aan de
arbeidsovereenkomsten te ondertekenen waarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst.

Art. 4. Het afdelingshoofd wordt gemachtigd om binnen zijn bevoegdheidssfeer :

1. de nota’s en de brieven te ondertekenen, voor zover zij verzoeken om inlichtingen, kennisgevingen,
ontvangstmeldingen of loutere verzendingen betreffen en zij geadresseerd zijn aan een leidend ambtenaar of een
afdelingshoofd in het departement, aan het hoofd van de algemene administratieve diensten van een ander
departement, aan elk ander persoon vreemd aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of aan een instelling of
organisme, met uitzondering van het Rekenhof met betrekking tot de door het Hof geformuleerde opmerkingen;
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