
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2004/11178]
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Opschorting van inschrijving

Bij ministerieel besluit van 2 april 2004, genomen in toepassing van
artikel 78, § 2, 5°, van de wet van 12 juni 1991, op het consumenten-
krediet, wordt de inschrijving nr. 135.059, toegestaan aan de heer
Olivier Van Lotringen, Citadellaan 2, te 9000 Gent, opgeschort voor de
duur van één maand.

Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op de bekend-
making van dit bericht.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35561]
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. — Erkenning bodemsaneringsdeskundige

Bij besluit van de administrateur-generaal van 30 maart 2004 wordt de vennootschap BOSOL Milieuadviseurs nv,
opgericht op 15 december 1998, met als hoofdzetel Tiensevest 132 te 3000 Leuven, erkend als bodemsaneringsdeskun-
dige van type 2 en dit voor een duur van vijf jaar.

Bij besluit van de administrateur-generaal van 30 maart 2004 wordt de vennootschap Technisch Bureau Technosan
nv, opgericht op 20 september 1955, met als hoofdzetel Solvijnstraat 35 te 2018 Antwerpen, erkend als bodemsane-
ringsdeskundige van type 1 en dit voor een duur van vijf jaar.

Bij besluit van de administrateur-generaal van 30 maart 2004 wordt de vennootschap EcoTal nv opgericht op
1 oktober 2003, met als hoofdzetel Ankerrui 10 te 2000 Antwerpen, erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 2
en dit voor een duur van vijf jaar.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2004/35572]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem

Bij besluit van 1 april 2004 van de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Zwevegem, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 15 december 2003 van de gemeenteraad
van Zwevegem en gevoegd in bijlage bij het besluit van de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen,
goedgekeurd mits uitsluiting van :

— de bepaling dat bij het opmaken van een RUP voor zonevreemde woningen, de woningen in agrarisch gebied
een gelijkaardig statuut krijgen als de woningen thans gelegen in woongebied met landelijk karakter (koninklijk besluit
28 december 1972);

— de inplanting van nieuwe horecavoorzieningen die niet gelegen zijn binnen de grenzen van het regionaal-
stedelijk gebied Kortrijk, binnen de kernen of overige woonconcentraties van het buitengebied of niet gelegen in
gebouwen en/of historische sites die door toepassing van het decreet op landschappen, stads- en dorpsgezichten en
monumenten beschermd zijn.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Coördinatie
[C − 2004/35552]

30 MAART 2004. — Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake e-government
aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 18, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en 18 februari 2004;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2004/11178]
Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Suspension d’inscription

Par arrêté ministériel du 2 avril 2004, pris en application de l’arti-
cle 78, § 2, 5°, de la loi du 12 juin 1991, relative au crédit à la
consommation, l’inscription n° 135.059, accordée à M. Olivier
Van Lotringen, Citadellaan 2, à 9000 Gent, est suspendue pour la durée
d’un mois.

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit la
publication du présent avis.

22269BELGISCH STAATSBLAD — 15.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte organisatie en werking van de diensten, noodzakelijk is
bevoegdheden inzake e-government te delegeren aan ambtenaren,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de aangelegenheden inzake e-government die tot de bevoegdheid
behoren van het departement Coördinatie, administratie Kanselarij en Voorlichting, afdeling Communicatie en
Ontvangst.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° minister : de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government;

2° secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het departement Coördinatie;

3° directeur-generaal : de directeur-generaal van de administratie Kanselarij en Voorlichting;

4° kredieten : de kredieten die in de begroting zijn voorzien met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde
aangelegenheden.

Art. 3. De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de
waarneming van het ambt van de titularis is belast of deze vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. Bij
tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van graad en
handtekening en onverminderd de bepaling van artikel 12, § 2, van dit besluit, de formule «Voor de (graad van de
titularis), afwezig».

HOOFDSTUK II. — Bevoegdheden van de secretaris-generaal

Art. 4. De secretaris-generaal is gemachtigd alle administratieve maatregelen te nemen inzake begrotingsuitvoe-
ring, inzonderheid de ondertekening van vastleggings- en ordonnanceringsdocumenten inzake verbintenissen die door
de minister of de daartoe overeenkomstig hoofdstuk III gedelegeerde ambtenaar werden aangegaan.

Art. 5. De secretaris-generaal is gemachtigd om :

1° minnelijke schikkingen aan te gaan die voorafgaan aan het ontstaan van een rechtsgeding, voor zover het bedrag
van de uitgaven die eruit voortvloeien niet hoger is dan 25.000 euro;

2° in rechtsgedingen een advocaat aan te stellen uit een vooraf door de Vlaamse minister vastgestelde lijst;

3° het bedrag van de erelonen en van de vergoedbare kosten van de advocaten vast te stellen, voor zover deze niet
meer bedragen dan 12.500 euro per aanleg;

4° elk reeds ingeleid rechtsgeding in der minne te regelen door het aangaan van een dading, voor zover het geschil
niet waardeerbaar is voor een bedrag hoger dan 25.000 euro in hoofdsom;

5° de uitgaven verbonden aan de uitvoering van vonnissen of arresten, dadingen of schulderkenningen, goed te
keuren en de opdracht tot betaling van deze uitgaven te geven.

Art. 6. De secretaris-generaal is gemachtigd om personeelsleden aan te wijzen die het departement zullen
vertegenwoordigen bij congressen, colloquia, studiedagen en conferenties of die als afgevaardigde van het departement
een interview mogen toestaan of een voordracht of toespraak mogen houden met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde
aangelegenheden.

Art. 7. Om een efficiënte organisatie te waarborgen subdelegeert de secretaris-generaal de hiervoor in aanmerking
komende gedelegeerde bevoegdheden aan personeelsleden van het departement, tot op het meest functionele niveau.
Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof.

HOOFDSTUK III. — Bevoegdheden van de directeur-generaal

Afdeling 1. — Delegaties van algemene aard

Art. 8. De directeur-generaal is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen, onverminderd de bijzondere regeling die geldt voor de
antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Hof geformuleerde opmerkingen;

2° gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van de dagvaardingen betekend
aan de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest;

3° uittreksels en afschriften van documenten eensluidend te verklaren en af te leveren;

4° staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfkosten goed te keuren, voor
zover ze verband houden met de werking van advies- en overlegorganen die aan de administratie verbonden zijn.

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

Art. 9. De directeur-generaal is gemachtigd om bestekken voor werken, leveringen of diensten 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 in
de begroting voorziene kredieten en indien het geraamde bedrag respectievelijk het goed te keuren offertebedrag de
hierna vermelde bedragen niet overschrijdt :

1° in geval van een openbare aanbesteding of algemene offerte-aanvraag : 100.000 euro;

2° in geval van een beperkte aanbesteding of beperkte offerte-aanvraag : 75.000 euro;

3° in geval van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking : 32.500 euro;

22270 BELGISCH STAATSBLAD — 15.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



4° in geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking : 17.500 euro.

De directeur-generaal staat tevens in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de aanneming van
werken, leveringen of diensten die werden gegund door de minister of de Vlaamse regering.

Onder eenvoudige uitvoering wordt verstaan : het treffen van alle maatregelen en beslissingen die het mogelijk
maken om de opdracht uit te voeren en die binnen de perken van de aanneming blijven, met uitzondering van de
maatregelen en beslissingen die een beoordeling vanwege de gunnende overheid vereisen.

Art. 10. De directeur-generaal is gemachtigd om :

1° met betrekking tot de in artikel 9, eerste lid, vermelde opdrachten :

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

b) boeten kwijt te schelden;

2° met betrekking tot de in artikel 9, eerste en tweede lid, vermelde opdrachten :

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

b) verrekeningen, andere dan voormelde herzieningen, goed te keuren voor zover hieruit geen bijkomende
uitgaven van meer dan 25 % van het gunningsbedrag voortvloeien en deze bijkomende uitgaven 12.500 euro niet
overschrijden;

3° allerlei uitgaven die buiten de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten goed te keuren,
tot een bedrag van maximum 12.500 euro per beslissing, voor zover het niet gaat om subsidies.

Art. 11. De in deze afdeling vermelde bedragen zijn exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

Afdeling 3. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 12. § 1. De directeur-generaal kan de daarvoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdheden, na
overleg met de secretaris-generaal, aan personeelsleden subdelegeren tot op het meest functionele niveau. Elke
subdelegatie wordt meegedeeld aan de minister.

§ 2. Bij gebruik van de in de afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk bedoelde delegaties plaatst de delegatiehouder
boven de vermelding van graad en handtekening de formule «Namens (titulatuur van de bevoegde Vlaamse
minister)».

Art. 13. Over het gebruik van de in de afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden wordt
trimestrieel gerapporteerd in een activiteitenverslag dat aan de minister wordt meegedeeld via de secretaris-generaal.

Brussel, 30 maart 2004.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,
P. CEYSENS

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën

[C − 2004/35518]

Personeel. — Benoeming

Overwegende dat Mevr. Heidi Verkeyn, geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunct
van de directeur dat plaatsvond op 23, 25, 26, 27, 29, 30 april en 3 juli 2002;

Overwegende dat zij op de 621ste plaats gerangschikt werd;

Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende Mevr. Heidi Verkeyn van 6 januari 2004 houdende geschiktverkla-
ring voor vaste benoeming wordt Mevr. Heidi Verkeyn bij besluit van de secretaris-generaal van 5 maart 2004 met
ingang van 1 december 2003 benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement Algemene Zaken
en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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