
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/35954]
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. — Machtigingen tot aankoop van onroerende goederen

ROTSELAAR. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw van 16 juli 2002 wordt de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de
hierna vermelde onroerende goederen bestemd voor de bescherming van de drinkwatervoorziening :

Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming

Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond

Rotselaar 248/E2 01 a 39 ca

2e Afdeling D 238/S 28 ca

(Werchter) 238/W 02 ca 40 dma 02 ca

De verwerving van de hierboven vermelde goederen mag geschieden overeenkomstig artikel 5 van de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

LEUVEN. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw van 16 juli 2002 wordt de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening gemachtigd over te gaan tot de aankoop ten algemenen nutte van de hierna
vermelde onroerende goederen bestemd voor de bescherming van de drinkwatervoorziening :

Kadastrale aanduiding Oppervlakte der inneming

Gemeente Sectie Nummer Volle eigendom Ondergrond

Leuven

14e Afdeling
(Haasrode)

C zonder nummer 06 ca 53 dma 03 a 16 ca

De verwerving van de hierboven vermelde goederen mag geschieden overeenkomstig artikel 5 van de wet van
26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978.

*

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2002/35913]

26 JUNI 2002. — Ministerieel besluit houdende de delegatie van sommige bevoegdheden
inzake het economisch beleid aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de koninklijke
besluiten van 18 juni 1996 en 20 januari 1999;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002,
inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 18;
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Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2001 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het
economisch beleid aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1˚ Minister : het lid van de Vlaamse regering, bevoegd voor het economisch beleid;

2˚ secretaris-generaal : de secretaris-generaal die aan het hoofd staat van het departement Economie,
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw;

3˚ leidend ambtenaar van de administratie Economie : de ambtenaar die belast is met de leiding van de
administratie Economie;

4˚ leidend ambtenaar van het Hermesfonds : de ambtenaar die belast is met de leiding van het Fonds Flankerend
Economisch Beleid of het Hermesfonds.

Art. 2. Dit besluit is, onder voorbehoud van de bepalingen in hoofdstuk II, van toepassing op de administratie
Economie van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw voor de
domeinen waarvoor de Minister bevoegd is. Het betreft delegatie in het kader van :

1˚ het algemeen economisch beleid voor het inhoudelijke en financiële aspect;

2˚ het economische ondersteuningsbeleid, opgenomen in het Hermesfonds, voor het inhoudelijke aspect;

3˚ het beleid inzake natuurlijke rijkdommen voor het inhoudelijke en financiële aspect.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van het ambt van de titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van
zijn graad en zijn handtekening 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 betalingsdocumenten inzake verbintenissen die door de
Minister of door het daartoe overeenkomstig hoofdstuk III gedelegeerde personeelslid werden aangegaan.

Hij is tevens gemachtigd om minnelijke schikkingen aan te gaan die voorafgaan aan het ontstaan van een
rechtsgeding, voorzover de uitgaven niet meer bedragen dan 50.000 euro en ze geen betrekking hebben op geschillen
bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

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

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

HOOFDSTUK III. — Bevoegdheden van de leidend ambtenaar van de administratie Economie

Afdeling 1. — Delegaties van algemene aard

Art. 7. De leidend ambtenaar van de administratie Economie is gemachtigd om :

1˚ de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht en die geen enkele weerslag heeft op het beleid
van de Minister te ondertekenen, onder voorbehoud van de bijzondere regeling die geldt voor de antwoorden op
brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen;

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

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

4˚ staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfskosten, voorzover ze verband
houden met de werking van aan zijn administratie verbonden advies- en overlegorganen, goed te keuren;

5˚ de opdrachten tot vastlegging en uitbetaling van verbintenissen te ondertekenen, zowel met betrekking tot
overheidsopdrachten als subsidies, al dan niet contractueel, die verband houden met de administratie Economie en die
door de Vlaamse regering of door de Minister ter uitvoering van artikel 8, 9 en 11 werden aangegaan.

Afdeling 2. — Bepalingen betreffende de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
en het doen van andere uitgaven

Art. 8. § 1. De leidend ambtenaar van de administratie Economie is gemachtigd om, in het kader van de
uitvoering van de taken van zijn administratie, bestekken voor werken, leveringen of diensten of de bescheiden die ze
vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, in voorkomend geval de
deelnemers te selecteren, opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten te gunnen en te zorgen
voor de uitvoering ervan, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die verleend of opgelegd zijn aan de
aanbestedende overheid overeenkomstig de reglementering aangaande de overheidsopdrachten.
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Deze machtiging geldt alleen binnen de perken van de geopende kredieten en van de bedragen die in de
hiernavolgende tabel zijn opgenomen :

Bedragen
in euro

Openbare aanbesteding
of algemene offerteaanvraag

Beperkte aanbesteding
of beperkte offerteaanvraag

Onderhandelings-
procedure met voorafgaande

bekendmaking

Onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande

bekendmaking

Werken 270.000 135.000 82.000 33.000

Leveringen 270.000 135.000 82.000 33.000

Diensten 270.000 135.000 82.000 33.000

De delegatie geldt eveneens wanneer het geraamde bedrag lager is dan de bedragen die bepaald zijn in deze
paragraaf, en het goed te keuren inschrijvingsbedrag deze bedragen met niet meer dan 15 % overschrijdt.

De leidend ambtenaar van de administratie Economie is tevens gemachtigd om voor deze opdrachten :
1˚ de opdracht te gunnen aan een of meer derden, voor rekening van een in gebreke gebleven leverancier of

dienstverlener waartegen ambtshalve wordt opgetreden;
2˚ aanvullende opdrachten van diensten, zoals bepaald in artikel 17, § 2, 2˚, a), van de wet van 24 december 1993

betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, te
gunnen tot een bedrag dat maximaal 50 % bedraagt van het oorspronkelijke gunningsbedrag;

3˚ herhalingsopdrachten van diensten en extra leveringen toe te wijzen onder de voorwaarden die bepaald zijn in
artikel 17, § 2, 2˚, b) en 3˚, b), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

§ 2. De leidend ambtenaar van de administratie Economie zorgt bovendien voor de eenvoudige uitvoering van de
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten die ter uitvoering van voormelde taken werden
gegund door de minister of door de Vlaamse regering. Onder eenvoudige uitvoering moet 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 van de
gunnende overheid vereisen.

Art. 9. De leidend ambtenaar van de administratie Economie is tevens gemachtigd om allerlei uitgaven die buiten
de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die betrekking hebben op de uitvoering van de
taken van zijn administratie, goed te keuren tot een bedrag van maximaal 25.000 euro per beslissing, voorzover het niet
gaat om subsidies en voorzover de uitgaven in kwestie niet voortvloeien uit vonnissen of arresten, dadingen of
schulderkenningen.

Art. 10. De in artikel 8 en 9 vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Afdeling 3. — Specifieke delegaties

Art. 11. De leidend ambtenaar van de administratie Economie wordt gemachtigd :

1˚ op verzoek van het beheerscomité van het researchpark Zellik, het Comité van Aankoop opdracht te geven tot
het verlijden van een erfpachtakte met betrekking tot het researchpark Zellik;

2˚ op voorstel van het beheerscomité van het researchpark Zellik, alle facturen te aanvaarden en uit te betalen van
maximaal 5.000 euro voor de kosten die voortvloeien uit het beheer, de uitrusting, de geschiktmaking en het onderhoud
van het researchpark Zellik, met inachtname van alle wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en voorschriften
die hiervoor gelden;

3˚ om dossiers te behandelen inzake natuurlijke rijkdommen betreffende :

a) het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;

b) het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, gewijzigd
bij het decreet van 6 juli 2001;

c) het koninklijk besluit van 5 mei 1919 houdende algemene politieverordening op de mijnen, graverijen en
ondergrondse groeven;

d) het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek
van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en
brandbare gassen.

Afdeling 4. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 12. § 1. De leidend ambtenaar van de administratie Economie kan de bevoegdheden die hiervoor in
aanmerking komen en die aan hem gedelegeerd zijn, geheel of gedeeltelijk subdelegeren aan personeelsleden van zijn
administratie, tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de
minister.

§ 2. Deze gedelegeerde bevoegdheden worden toegekend onder voorbehoud van het evocatierecht van de minister.

HOOFDSTUK IV. — Bevoegdheden van de leidend ambtenaar van het Hermesfonds

Afdeling 1. — Delegaties van algemene aard

Art. 13. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds is gemachtigd om :

1˚ de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht en die geen enkele weerslag heeft op het beleid
van de minister te ondertekenen, onder voorbehoud van de bijzondere regeling die geldt voor de antwoorden op
brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen;

2˚ gewone en aangetekende zendingen die bestemd zijn voor het Hermesfonds, in ontvangst te nemen, met
uitzondering van de dagvaardingen die betekend zijn aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;

3˚ uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van het Hermesfonds eensluidend
te verklaren en af te geven;

4˚ de opdrachten tot vastlegging en uitbetaling van verbintenissen te ondertekenen, zowel met betrekking tot
overheidsopdrachten als subsidies, al dan niet contractueel, die verband houden met het Hermesfonds en die door de
Vlaamse regering of door de minister of ter uitvoering van artikel 14, 15 en 17 werden aangegaan, te ondertekenen.
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Afdeling 2. — Bepalingen betreffende de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
en het doen van andere uitgaven

Art. 14. § 1. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds is gemachtigd om, in het kader van de uitvoering van
de taken van het Hermesfonds, bestekken voor werken, leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed
te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, in voorkomend geval de deelnemers te selecteren,
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten te gunnen en te zorgen voor de uitvoering ervan,
met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die verleend of opgelegd zijn aan de aanbestedende overheid
overeenkomstig de reglementering aangaande de overheidsopdrachten.

Deze machtiging geldt alleen binnen de perken van de geopende kredieten en van de bedragen die in de
hiernavolgende tabel zijn opgenomen.

Bedragen
in euro

Openbare aanbesteding
of algemene offerteaanvraag

Beperkte aanbesteding
of beperkte offerteaanvraag

Onderhandelings-
procedure met voorafgaande

bekendmaking

Onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande

bekendmaking

Werken 270.000 135.000 82.000 33.000

Leveringen 270.000 135.000 82.000 33.000

Diensten 270.000 135.000 82.000 33.000

De delegatie geldt eveneens wanneer het geraamde bedrag lager is dan de bedragen die bepaald zijn in deze
paragraaf, en het goed te keuren inschrijvingsbedrag deze bedragen met niet meer dan 15 % overschrijdt.

De leidend ambtenaar van het Hermesfonds is tevens gemachtigd om voor deze opdrachten :
1˚ de opdracht te gunnen aan een of meer derden, voor rekening van een in gebreke gebleven leverancier of

dienstverlener waartegen ambtshalve wordt opgetreden;
2˚ aanvullende opdrachten van diensten, zoals bepaald in artikel 17, § 2, 2˚, a), van de wet van 24 december 1993

betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, te
gunnen tot een bedrag dat maximaal 50 % bedraagt van het oorspronkelijke gunningsbedrag;

3˚ herhalingsopdrachten van diensten en extra leveringen toe te wijzen onder de voorwaarden die bepaald zijn in
artikel 17, § 2,

2˚, b) en 3˚, b), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten.

§ 2. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds zorgt bovendien voor de eenvoudige uitvoering van de
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten die ter uitvoering van voormelde taken werden
gegund door de minister of door de Vlaamse regering. Onder eenvoudige uitvoering moet 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 van de
gunnende overheid vereisen.

Art. 15. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds is tevens gemachtigd om allerlei uitgaven die buiten de
toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die betrekking hebben op de uitvoering van de
taken van het Hermesfonds, goed te keuren tot een bedrag van maximaal 25.000 euro per beslissing, voorzover het niet
gaat om subsidies en de uitgaven in kwestie niet voortvloeien uit vonnissen of arresten, dadingen of schulderkennin-
gen.

Art. 16. De in artikel 14 en 15 vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Afdeling 3. — Specifieke delegaties

Art. 17. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds wordt gemachtigd om te beslissen :

1˚ over de terugvordering van een investeringstegemoetkoming aan de ondernemingen in het kader van Vlaminov,
onder de voorwaarden en regelingen die bepaald zijn in het decreet van 19 december 1997 en het besluit van de
Vlaamse regering van 17 februari 1998 houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van
tewerkstellingsbevorderende investeringen;

2˚ over de terugvordering van een investeringstegemoetkoming aan de ondernemingen in het kader van
Vlamivorm, onder de voorwaarden en regelingen, bepaald in het decreet van 19 december 1997 houdende een
vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen,
gewijzigd bij het decreet van 18 december 1998 en bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 1999 houdende
een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen en
vorming;

3˚ inzake expansiesteun over :

a) alle elementen die verband houden met de door de Vlaamse minister en de Vlaamse regering besliste
investeringsdossiers voorzover die geen budgettaire meerkosten hebben, zowel op het vlak van de vastleggingen als
op het vlak van de ordonnanceringen en terugvordering, onder voorbehoud van de bepalingen in b);

b) de toekenning, uitbetaling en terugvordering van steun voor de ingediende investeringsdossiers met
subsidiabele investeringen tot 2.500.000 euro voor de kleine ondernemingen, met toepassing van de wet van
4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de
economische expansie in het Vlaamse Gewest;

c) de toekenning, uitbetaling en terugvordering van steun voor de ingediende investeringsdossiers met
subsidiabele investeringen tot 5.000.000 euro voor de middelgrote en grote ondernemingen, met toepassing van de wet
van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van
de economische expansie in het Vlaamse Gewest;

33820 BELGISCH STAATSBLAD — 01.08.2002 — MONITEUR BELGE



4˚ in dossiers die handelen over het recht van terugkoop van gronden die bestemd zijn voor de industrie, het
ambachtswezen of de diensten overeenkomstig artikel 32 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische
expansie;

5˚ inzake adviespremies over de toekenning, de uitbetaling en terugvordering van een financiële tegemoetkoming
aan kleine ondernemingen en startende kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadvi-
seurs als bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 9 december 1997 betreffende het toekennen van een
financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende bedrijfsadviseurs
en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs;

6˚ inzake opleidingscheques over de toekenning, de uitbetaling en terugvordering van een financiële tegemoet-
koming in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques
en het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2001 betreffende de opleidingscheques.

Afdeling 4. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 18. § 1. De leidend ambtenaar van het Hermesfonds kan de bevoegdheden die hiervoor in aanmerking
komen en die aan hem gedelegeerd zijn geheel of gedeeltelijk subdelegeren aan personeelsleden van de administratie
Economie, tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de
minister.

§ 2. Deze gedelegeerde bevoegdheden worden toegekend onder voorbehoud van het evocatierecht van de minister.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 19. De volgende regelingen worden opgeheven :

1˚ het ministerieel besluit van 29 juni 1994 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake economie aan
ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 24 april 1996,
11 maart 1998 en 24 augustus 1999;

2˚ het ministerieel besluit van 21 december 1999 tot delegatie van bevoegdheid in verband met de toepassing van
de expansiewetgeving grote, middelgrote en kleine ondernemingen en adviespremies;

3˚ het ministerieel besluit van 13 december 2001 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het
economisch beleid aan personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

4˚ het ministerieel besluit van 30 januari 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1999 tot
delegatie van bevoegdheid met de toepassing van de expansiewetgeving grote, middelgrote en kleine ondernemingen
en adviespremies.

Art. 20. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 26 juni 2002.

J. GABRIELS

[C − 2002/35961]
Centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. — Erkenningen

Bij besluiten van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2002 worden
de hierna volgende centra erkend als centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote
ondernemingen:

— Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant v.z.w. te 2800 Mechelen
— Syntra Limburg v.z.w. te 3600 Genk
— Syntra Midden-Vlaanderen v.z.w. te 9100 Sint-Niklaas
— Syntra West v.z.w. te 8200 Brugge.
De Vlaamse minister bevoegd voor de middenstandsopleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[2002/35951]

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen. — Benoeming van een havenkapitein

Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 wordt Mevr. Kim Pettens, kapitein ter lange omvaart, benoemd
tot havenkapitein bij de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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