
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2002/03506]N. 2002 — 4417
12 NOVEMBER 2002. — Beslissing van de Voorzitter van het

Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van
permanente subdelegatie voor de gunning van overheidsopdrach-
ten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

De Voorzitter van het Directiecomité,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 houdende de
voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de
Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, tussen de Voor-
zitter van het Directiecomité van de FOD Financiën en de Secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2002 houdende
delegaties van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité
van de FOD Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2001 betreffende
het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering
van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,

Beslist :

Artikel 1. Bij toepassing van de artikelen 1, § 1, 1° en 3, van het
ministerieel besluit van 14 december 2001, wordt permanent subdele-
gatie verleend aan de Directeur-generaal van de Algemene Diensten
voor het sluiten van overeenkomsten die niet hoger zijn dan 67.000 EUR.

Art. 2. De beslissing van de Secretaris-generaal van 26 maart 2000
wordt opgeheven.

Brussel, 12 november 2002.

J.-C. LAES

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00738]N. 2002 — 4418
30 SEPTEMBER 2002. — Koninklijk besluit waarbij het Vast Comité

van Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en
zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen en het identificatienummer ervan te gebruiken

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit waarvan wij de eer hebben het aan Uwe
Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe het Vast Comité
van Toezicht op de inlichtingendiensten (afgekort : Vast Comité I) en
zijn Dienst Enquêtes toegang tot de informatiegegevens en gebruik van
het identificatienumer van het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen te verlenen.

De rechtsgrond van het besluit wordt gevormd door artikel 5, eerste
lid, en artikel 8, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en zijn
Dienst Enquêtes zijn door de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten ingesteld. Het ingestelde
toezicht heeft als voorwerp de bescherming van de rechten die de
Grondwet en de wet aan de personen verlenen, evenals de coördinatie
en de doelmatigheid van de inlichtingendiensten.

Om deze taken uit voeren vertrouwt de wet aan het Vast Comité I en
aan zijn Dienst Enquêtes de bevoegdheid toe om toezichtsonderzoeken
te doen over de activiteiten en methodes van de inlichtingendiensten
(artikelen 3, 2˚, 33 en 40).

Het Vast Comité I stelt de toezichtsonderzoeken in hetzij op eigen
initiatief, hetzij op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
van de Senaat of van de bevoegde ministers (artikelen 32 en 33) of ook
nog ingevolge een klacht (artikel 34). Luidens artikel 4 van de wet van
3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, zoals gewijzigd door de wet
van 30 juni 1996 (1), kan een parlementaire onderzoekscommissie
« eveneens overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, aan de Vaste Comités P
en I de opdracht geven om de nodige onderzoeken te doen ».

De Dienst Enquêtes handelt overeenkomstig de beslissingen van het Vast
Comité I of ambtshalve, in welk geval hij zonder verwijl de voorzitter van
het Vast Comité I op de hoogte brengt (artikel 40). Het hoofd van de Dienst
Enquêtes ontvangt de taken van het Vast Comité I en legt de onderzoeks-
verslagen voor aan het Vast Comité I (artikel 42).

(1) Belgisch Staatsblad van 5 mei 1880 en 23 juli 1996.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2002/03506]F. 2002 — 4417
12 NOVEMBRE 2002. — Décision du Président du Comité de

direction du SPF Finances relative à la subdélégation permanente
pour la passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services

Le Président du Comité de direction,

Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 répartissant, à titre provisoire, les
compétences et fonctions du Secrétaire général du Ministère des
Finances entre le Président du Comité de direction du SPF Finances et
le Secrétaire général du Ministère des Finances;

Vu l’arrêté ministériel du 25 septembre 2002 relatif aux délégations
de compétences au Président du Comité de direction du SPF Finances;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2001 relatif aux délégations de
pouvoirs en matière de passation et d’exécution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services,

Décide :

Article 1er. En application des articles 1er, § 1, 1° et 3, de l’arrêté
ministériel du 14 mars 2001, subdélégation est donnée de façon
permanente au Directeur général des Services généraux pour conclure
les marchés n’excédant pas 67.000 EUR.

Art. 2. La décision du Secrétaire général du 26 mars 2000 est
abrogée.

Bruxelles, le 12 novembre 2002.

J.-C. LAES

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2002/00738]F. 2002 — 4418
30 SEPTEMBRE 2002. — Arrêté royal autorisant le Comité permanent

de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité
permanent R, et son Service d’Enquêtes à accéder aux informations
du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d’identification

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à la signature
de Votre Majesté tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des
services de renseignements (en abrégé : Comité permanent R) et son
Service d’Enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d’identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l’arrêté est constitué par l’article 5, alinéa 1er,
et l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques.

Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et
son Service d’Enquêtes ont été créés par la loi du 18 juillet 1991
organique du contrôle des services de police et de renseignements. Le
contrôle institué porte en particulier sur la protection des droits que la
Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la
coordination et l’efficacité des services de renseignements.

Pour accomplir ces missions, la loi confère au Comité permanent R et
à son Service d’Enquêtes la compétence d’effectuer des enquêtes de
contrôle sur les activités et les méthodes des services de renseignements
(articles 3, 2˚, 33 et 40).

Le Comité permanent R ouvre des enquêtes de contrôle soit
d’initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du
Sénat ou du ministre compétent (articles 32 et 33), soit encore à la suite
d’une plainte (article 34). Suivant l’article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur
les enquêtes parlementaires, tel qu’il a été modifié par la loi du
30 juin 1996 (1), une commission d’enquêtes parlementaire « peut
également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du
contrôle des services de police et de renseignements, charger les
Comités permanents P et R d’effectuer les enquêtes nécessaires ».

Le Service d’Enquêtes agit sur décision du Comité permanent R ou
d’initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité
permanent R (article 40). Le chef du Service d’Enquêtes reçoit les
missions du Comité permanent R et lui transmet les rapports d’enquê-
tes (article 42).

(1) Moniteur belge des 5 mai 1880 et 23 juillet 1996.
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