
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/201921]
Vlaams Commissariaat voor de Media. — Verlening van erkenning

Bij beslissing van 30 oktober 2003 heeft het Vlaams Commissariaat voor de Media de erkenning voor een tweede
omroepprogramma Kanaal Twee van de Vlaamse Media Maatschappij N.V., particuliere televisieomroep die zich richt
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, Medialaan 1, te 1800 Vilvoorde, voor de duur van negen jaar verlengd.

Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2004.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën

[2003/201942]

Onroerende voorheffing
Aanwijzing van de ambtenaren belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management
van 10 november 2003 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Voor toepassing van artikel 298 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, wat betreft het opmaken en
uitvoerbaar verklaren van de kohieren inzake de onroerende voorheffing, delegeert de directeur-generaal, in geval van
tijdelijke afwezigheid of verhindering, zijn bevoegdheid aan de afdelingshoofden van de administratie Budgettering,
Accounting en Financieel Management.

Art. 2. Voor de toepassing van de artikelen 417, 445 en 447 van hetzelfde Wetboek delegeert de directeur-generaal,
inzake de onroerende voorheffing, zijn bevoegdheid aan de ambtenaren met rang A2 van de afdeling Financieel
Management.

Art. 3. Voor de toepassing van de artikelen 355, 356, 367, 374, 375, 376, § 1 en § 3 en 461 van hetzelfde Wetboek
delegeert de directeur-generaal, inzake de onroerende voorheffing, zijn bevoegdheden aan de ambtenaren met rang A2
van de afdeling Financieel Management en aan de volgende ambtenaren met rang A1 van de afdeling Financieel
Management :

— Mevr. Saskia Arijs, adjunct van de directeur;

— de heer Tom De Bue, adjunct van de directeur;

— Mevr. Nele De Pessemier, adjunct van de directeur;

— de heer Kris De Sagher, adjunct van de directeur;

— de heer Peter De Troyer, adjunct van de directeur;

— de heer Evert Sterckx, adjunct van de directeur;

— Mevr. Martine Vanhove, adjunct van de directeur.

Art. 4. Voor de toepassing van de artikelen 335 en 336 van hetzelfde Wetboek, delegeert de directeur-generaal zijn
bevoegdheid aan de ambtenaren bedoeld in artikel 2 en aan de volgende ambtenaren met een rang lager dan A1 van
de afdeling Financieel Management :

— Mevr. Patsy Alloo, medewerker;

— Mevr. Anneleen Colyn, medewerker;

— Mevr. Liesbeth Huyge, medewerker;

— de heer Luc Mannaert, medewerker;

— Mevr. Katrien Matthijs, assistent;

— de heer Bart Sondervorst, medewerker;

— de heer Kenny Van Cauter, medewerker;

— de heer Patrick Van de Velde, medewerker;

— de heer Rudi Vanden Bussche, medewerker;

— de heer Patrik Van Hover, hoofdmedewerker.

Voor de toepassing van artikel 298 van hetzelfde Wetboek, wat betreft het uitvaardigen van dwangschriften inzake
de onroerende voorheffing, delegeert de directeur-generaal zijn bevoegdheid aan de in het eerste lid genoemde
ambtenaren met een rang lager dan A1 van de afdeling Financieel Management.

Art. 5. Het besluit van de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel
Management van 2 oktober 2002 houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met de vestiging en invordering van
de onroerende voorheffing wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.
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