
§ 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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2. de nota’s te ondertekenen, geadresseerd aan de bevoegde inspecteur van financiën;
3. de briefwisseling te voeren met de voor rechtsgedingen aangestelde advocaten of met betrekking tot de

voorbereiding van een minnelijke regeling voorafgaande aan een rechtsgeding;
4. de gewone en de aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van de dagvaardingen

betekend aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
5. uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van zijn afdeling eensluidend te

verklaren en af te leveren;
6. de juridische beslissingen te nemen met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen, van ongevallen op

de weg naar en van het werk en van beroepsziekten en de toekenning van schadevergoeding hiervoor;
7. berichten die bestemd zijn voor de personeelsleden en die niet uitgaan van de overheid, te viseren en de

plaatsen aan te duiden waar zij mogen worden bekendgemaakt.

Art. 5. De bij dit besluit gemachtigde ambtenaar kan de hem in de artikelen 2 tot en met 4 toegekende
machtigingen verder subdelegeren aan ambtenaren van de afdelingen Algemene Administratieve Diensten, tot op het
meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de secretaris-generaal.

Art. 6. 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, op uitzondering
van de bevoegdheid tot subdelegatie.

Indien het afdelingshoofd geen ambtenaar heeft aangeduid die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of
verhindering, wordt de vervanger aangeduid overeenkomstig de regelen vermeld in artikel II 29, § 2 van het besluit van
de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de regeling van de rechtspositie van het personeel.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn
graad en zijn handtekening de formule ″Voor het afdelingshoofd, afwezig″.

Art. 7. Het besluit van de secretaris-generaal van 23 januari 1998 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan ambtenaren van het
departement E.W.B.L. en het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2000 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 worden opgeheven.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 15 februari 2002

R. DE LANGHE

[C − 2002/35314]
Regeling van de grindwinning

1. Onderzoekscomité

Wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001 tot benoeming van de voorzitter en tot aanwijzing van de
leden van het Onderzoekscomité

Een besluit van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting van 1 maart 2002 dat in
werking treedt op 1 december 2001, bepaalt dat in het ministerieel besluit van 30 maart 2001 tot benoeming van de
voorzitter en tot aanwijzing van de leden van het Onderzoekscomité volgende wijziging wordt aangebracht:

« als stemgerechtigd lid wordt als vertegenwoordiger van het paritair subcomité voor het bedrijf der grind- en
zandgroeven de heer Koen De Rop (Hertendreef 57, 2900 Schoten) aangewezen ter vervanging van de heer Frank
Devrieze. »

2. Grindcomité
Wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001 tot benoeming van de voorzitter en tot aanwijzing van de

leden van het Grindcomité
Een besluit van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting van 1 maart 2002 dat in

werking treedt op 18 september 2001, bepaalt dat in het ministerieel besluit van 30 maart 2001 tot benoeming van de
voorzitter en tot aanwijzing van de leden van het Grindcomité volgende wijziging wordt aangebracht:

« als stemgerechtigd lid wordt als vertegenwoordiger van de GOM-Limburg Mevr. S. Cornelissen (Deuster-
straat 106, 3990 Peer) aangewezen ter vervanging van de heer Piet Schiepers. »

*

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2002/35285]

Welzijnszorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 6 februari 2002 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1623 van het rusthuis Bergweide A. Thierylaan 21, te 3001 Leuven (Heverlee),
blijft behouden na overname van het beheer ervan met ingang van 1 oktober 2001 door de V.Z.W. Bergheide A.
Thierylaan 21, te 3001 Leuven (Heverlee), tot 1 juli 2005 voor maximaal 29 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of
een beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.
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