
— is de aanwijzing van de heer Roberts-Jones, E., substituut-
procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot
de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze
rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van
1 september 2003.

— is de aanwijzing van de heer Van Gaever, J., substituut-procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de
functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank,
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 septem-
ber 2003.

— is de aanwijzing van de heer Collard, H., substituut-procureur des
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie
van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank,
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augus-
tus 2003.

— is de aanwijzing van Mevr. Peturkenne, F., substituut-procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de
functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank,
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augus-
tus 2003.

— is de aanwijzing van de heer Cambier, V., substituut-procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot de functie
van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank,
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augus-
tus 2003.

— is het verlof wegens opdracht toegekend aan de heer
Ullmann, Ph., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel,
verlengd voor een periode van één jaar met ingang van 1 septem-
ber 2003.

— is de heer Oldenhove de Guertechin, L., substituut-procureur-
generaal bij het hof van beroep te Bergen, federaal magistraat, opdracht
gegeven om het ambt van reserve-substituut-auditeur-generaal uit te
oefenen.

— is de heer Pâques, M., professor aan de Universiteit te Luik, op
zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van plaatsvervangend lid van de
jury voor het afnemen van de grondige kennis of de voldoende kennis
van de Franse taal voor kandidaten voor notariële ambten.

— is de heer Parent, X., professor aan de Universiteit te Luik, op zijn
verzoek, aangesteld als plaatsvervangend lid van de jury voor het
afnemen van de grondige kennis of de voldoende kennis van de Franse
taal voor kandidaten voor notariële ambten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/35856]

27 JUNI 2003. — Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de ICT-manager

De Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op de artikelen 17, § 2 en 18, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 9 februari 1999 m.b.t. de outsourcing van de informaticafunctie

van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

la désignation de M. Roberts-Jones, E., substitut du procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Bruxelles, en qualité de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, est renouvelée pour un
terme de trois ans prenant cours le 1er septembre 2003.

— la désignation de M. Van Gaever, J., substitut du procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Termonde, en qualité de
premier substitut du procureur du Roi près ce tribunal, est renouvelée
pour un terme de trois ans prenant cours le 1er septembre 2003.

— la désignation de M. Collard, H. substitut du procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Verviers, en qualité de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, est renouvelée pour un
terme de trois ans prenant cours le 1er août 2003.

— la désignation de Mme Peturkenne, F., substitut du procureur du
Roi près le tribunal de première instance de Verviers, en qualité de
premier substitut du procureur du Roi près ce tribunal, est renouvelée
pour un terme de trois ans prenant cours le 1er août 2003.

— la désignation de M. Cambier, V., substitut du procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Dinant, en qualité de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, est renouvelée pour un
terme de trois ans prenant cours le 1er août 2003.

— le congé pour cause de mission accordé à M. Ullmann, Ph., avocat
général près la cour d’appel de Bruxelles, est prolongé pour une
période d’un an prenant cours le 1er septembre 2003.

— M. Oldenhove de Guertechin, L., substitut du procureur général
près la cour d’appel de Mons, magistrat fédéral, est délégué pour
remplir les fonctions de substitut de l’auditeur général de réserve.

— M. Pâques, M., professeur à l’Université de Liège, est, à sa
demande, déchargé de ses fonctions de membre suppléant du jury
chargé de procéder aux examens sur la connaissance approfondie ou
sur la connaissance suffisante de la langue française pour candidats aux
fonctions notariales.

— M. Parent, X., professeur à l’Université de Liège, est nommé
membre suppléant du jury chargé de procéder aux examens sur la
connaissance approfondie ou sur la connaissance suffisante de la langue
française pour candidats aux fonctions notariales.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.
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Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 m.b.t. het nieuw ICT-Dienstverleningscontract,

Besluit :

Artikel 1. De ICT-manager is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen ter uitvoering van overeenkomsten
die met de externe dienstverleners zijn afgesloten in het kader van een gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod
ten behoeve van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, met inbegrip van het aanbrengen van
wijzigingen aan die overeenkomsten, inzover deze beslissingen kaderen binnen het door de Vlaamse regering jaarlijks
goedgekeurd budget voor de uitvoering van bovenvermelde overeenkomsten.

Art. 2. De ICT-manager treedt op als ordonnateur zoals bedoeld in artikel 71 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, voor de kredieten ingeschreven op de basisallocaties van het
bestaansmiddelenprogramma die door de entiteit Sturing en Controle Informatica worden beheerd.

Art. 3. § 1. De ICT-manager is bevoegd om, in het kader van de algemene werking van de entiteit Sturing en
Controle Informatica, bestekken voor werken, leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren,
de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of
diensten te gunnen en in te staan voor de uitvoering ervan.

Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van de geopende kredieten en tot maximaal de volgende
ramingen of bedragen :

1° Indien de opdracht gegund wordt bij middel van een openbare of beperkte aanbesteding :

a) voor een opdracht van werken of van leveringen : .................................................................................. 500.000 euro

b) voor een opdracht van diensten : ................................................................................................................. 250.000 euro

2° Indien de opdracht gegund wordt bij middel van een algemene of beperkte offerteaanvraag :

a) voor een opdracht van werken of van leveringen : .................................................................................. 150.000 euro

b) voor een opdracht van diensten : ................................................................................................................... 75.000 euro

3° Indien de opdracht gegund wordt bij middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking :

a) voor een opdracht van werken of van leveringen : .................................................................................. 150.000 euro

b) voor een opdracht van diensten : ................................................................................................................... 75.000 euro

4° Indien de opdracht gegund wordt bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking : .............................................................................................................................................................. 65.000 euro

§ 2. Hij is tevens bevoegd om met betrekking tot de in de eerste paragraaf vermelde opdrachten :

a) gemotiveerde afwijkingen toe te staan op de essentiële bepalingen en voorwaarden, overeenkomstig artikel 8
van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de conclusies voor openbare werken;

b) boeten kwijt te schelden;

c) prijsherzieningen, voortvloeiend uit de betrokken overeenkomsten, goed te keuren zonder beperking van
bedrag;

d) verrekeningen, ander dan voormelde herzieningen, goed te keuren in zover hieruit geen bijkomende uitgaven
van meer dan 25 % voortvloeien en ze 65.000 euro niet overschrijden.

§ 3. De in dit artikel vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 21 november 2001 houdende delegatie van bevoegdheden inzake de
uitvoering van de overeenkomst tot outsourcing van de informatica aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op datum van goedkeuring ervan.

Brussel, 27 juni 2003.

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/35888]

Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government
Benoeming van de kabinetschef

Bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2003 wordt de heer Johan Hanssens, geboren in Leuven op
27 september 1970, met ingang van 10 juni 2003 benoemd tot kabinetschef van de Vlaamse minister van Economie,
Buitenlands Beleid en E-government.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Buitenlands Beleid en E-government is belast met de uitvoering van
dit besluit.
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