
Afdeling 2. — Beheerscommissies

Art. 9. De leidend ambtenaar wordt gemachtigd binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse regering van
4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde
landschappen om :

1° leden voor te dragen zoals bepaald in artikel 3, punten 2, 3 en 5;

2° het huishoudelijke reglement van de verschillende beheerscommissies vast te stellen;

Afdeling 3. — Landschapsbeheersplan

Art. 10. De leidend ambtenaar wordt gemachtigd binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse regering van
4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen om :

1° de vereiste elementen, documenten en kaarten te bepalen die een bepaald landschapsbeheersplan moet bevatten
zoals bepaald in artikel 14, §§ 2, 3 en 4 van bovenvermeld besluit;

2° de geldigheidstermijn van een landschapsbeheersplan goed te keuren zoals bepaald in artikel 14, § 1 van
bovenvermeld besluit;

3° vast te stellen of de voorwaarden van artikel 13, § 2 vervuld zijn.

Afdeling 4. — Landschapspremie opmaak landschapsbeheersplan

Art. 11. De leidend ambtenaar wordt gemachtigd binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse regering van
4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen om het landschapspremiedossier voor
de opmaak van een landschapsbeheersplan ontvankelijk te verklaren of onvolledig te achten zoals voorzien in artikel
16 van bovenvermeld besluit;

Afdeling 5. — Landschapspremie voor uitvoeren beheerswerkzaamheden

Art. 12. De leidend ambtenaar wordt gemachtigd binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse regering van
4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen om :

1° het landschapspremiedossier voor het uitvoeren van beheerswerkzaamheden ontvankelijk te verklaren zoals
bepaald in artikel 22 van bovenvermeld besluit;

2° de toegekende landschapspremie aan te passen voor gunningsdossiers waarvan de financiële weerslag minder
is dan de goedgekeurde kostenraming zoals voorzien in artikel 17, § 1 van bovenvermeld besluit;

3° het in betaling te stellen van de voorschotten en het saldo van de landschapspremie zoals bepaald in artikel 31
van bovenvermeld besluit;

4° vast te stellen dat de werkzaamheden volledig en integraal zijn uitgevoerd zoals bepaald in artikel 32, § 1 van
bovenvermeld besluit;

5° de tekortkomingen vast te stellen bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals bepaald in artikel 32, § 1,
tweede lid van bovenvermeld besluit;

6° de algemene en/of de specifieke instandhoudings - en onderhoudswerkzaamheden voor een beschermd
landschap te bepalen zoals voorzien in artikel 1, 12° van bovenvermeld besluit;

7° de algemene en specifieke herstel B en verbeteringswerkzaamheden voor een beschermd landschap te bepalen
zoals voorzien in artikel 1, 13° van bovenvermeld besluit;

8° de algemene en/of de specifieke ontsluitings-, onderzoeks - en voorlichtingswerkzaamheden voor een
beschermd landschap te bepalen zoals voorzien in artikel 1, 14° van bovenvermeld besluit;

9° het organiseren van het terugvorderen van uitbetaalde voorschotten overeenkomstig artikel 32, § 2 laatste lid en
artikel 32, § 4 laatste lid.

HOOFDSTUK V. — Slotbepaling

Art. 13. Opgeheven worden :

1° Het ministerieel besluit van 19 juni 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake vervoer,
monumenten en landschappen, aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven
wat de specifieke delegaties inzake landschappen betreft, bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling 3 van dat besluit.

2° Het ministerieel besluit van 30 april 1997 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake landschappen
aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 maart 1998
en van 17 februari 2003 wordt opgeheven.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35737]
Subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake landschapszorg

aan het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen

Bij besluit van de leidend ambtenaar van de administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van 9 april 2004, dat in werking treedt op
23 maart 2004, wordt bepaald :

HOOFDSTUK I. — Algemene delegaties

Artikel 1. Het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen wordt gemachtigd om binnen de
perken van de bestaande regelgeving :

1° de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht te ondertekenen, onverminderd de bijzondere
regeling die geldt voor de antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Rekenhof
geformuleerde opmerkingen;
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2° gewone en aangetekende zendingen, geadresseerd aan zijn afdeling 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 die verband houden met de taken van zijn afdeling eensluidend te
verklaren en af te leveren;

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

5° de ambtenaren aan te duiden die de vergaderingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van het Vlaamse Gewest zullen bijwonen;

6° punten op de agenda te plaatsen en het advies in te winnen van de centrale en provinciale commissies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest;

7° de betekeningen en kennisgevingen te verrichten overeenkomstig artikel 7, §§ 1 en 2, artikel 11, § 1, artikel 19,
artikel 21 en artikel 40, § 5 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;

8° de bindende of niet bindende adviezen uit te brengen en al dan niet de toestemmingen te verlenen met
toepassing van artikel 14, §§ 3 en 4, en artikel 29, § 3 van hetzelfde decreet;

9° aanvullende voorwaarden vast te stellen voor de opmaak en de uitvoering van de beheersplannen
overeenkomstig artikel 16, § 3 van hetzelfde decreet;

10° met betrekking tot de subsidies, dotaties, tussenkomsten en toelagen die nominatim in de begroting zijn
ingeschreven en met betrekking tot de toegekende premies :

— alle nodige maatregelen te nemen, met uitsluiting van de eigenlijke toekenning van de subsidies en premies;

— de premies uit te betalen;

11° ter uitvoering van de wetgeving op de inkomstenbelastingen advies uit te brengen en attesten af te geven met
betrekking tot de fiscale aftrek voor werken aan beschermde landschappen;

12° toegang te hebben tot de gebieden die voor bescherming in aanmerking komen en tot de in het voorlopige of
definitieve beschermingsbesluit vermelde gebieden, overeenkomstig artikel 40, § 1 van het decreet van 16 april 1996
betreffende landschapszorg, inbreuken vast te stellen, werken stil te leggen en over te gaan tot het leggen der zegels
en de inbeslagname van werk – en voertuigen overeenkomstig de §§ 3 en 5 van hetzelfde artikel.

13° met betrekking tot de onteigeningen of eisen tot verwerving ingevolge artikel 34 van het decreet van
16 april 1996 betreffende de landschapszorg de instemming te verlenen.

14° ter uitvoering van artikel 7.1. van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten en
respectievelijk artikel 7.1. van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – provincies « Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling » in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2001) advies uit te
brengen over de ingediende bewijsstukken.

HOOFDSTUK II. — Specifieke delegaties

Afdeling 1. — Onderhoudspremie

Art. 2. Het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen wordt gemachtigd binnen de perken
van het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde
landschappen om :

1° het onderhoudspremiedossier ontvankelijk te verklaren zoals voorzien in artikel 4 § 1 van bovenvermeld besluit;

2° de toegekende onderhoudspremie aan te passen voor gunningsdossiers waarvan de financiële weerslag lager is
dan de goedgekeurde kostenraming zoals voorzien in artikel 7, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit;

3° vast te stellen dat de werkzaamheden volledig en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd zoals bepaald
in artikel 10 van hetzelfde besluit;

4° de tekortkomingen vast te stellen bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals bepaald in artikel 11 § 1 tweede
lid van hetzelfde besluit;

5° de wijzigingen van werkzaamheden goed te keuren waarvoor een onderhoudspremie is toegekend zoals
bepaald in artikel 11 § 1 eerste lid van hetzelfde besluit.

Afdeling 2. — Beheerscommissies

Art. 3. Het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen wordt gemachtigd binnen de perken
van het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van
de beheerscommissies voor beschermde landschappen om :

1° leden voor te dragen zoals bepaald in artikel 3, punten 2, 3 en 5 van bovenvermeld besluit;

2° het huishoudelijke reglement van de verschillende beheerscommissies vast te stellen;

Afdeling 3. — Landschapsbeheersplan en landschapspremie

Art. 4. Het afdelingshoofd wordt gemachtigd binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse regering van
4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen om :

1° de vereiste elementen, documenten en kaarten te bepalen die een bepaald landschapsbeheersplan moet bevatten
zoals bepaald in artikel 14, §§ 2, 3 en 4 van bovenvermeld besluit;

2° de geldigheidstermijn van een landschapsbeheersplan goed te keuren zoals bepaald in artikel 14, § 1 van
hetzelfde besluit;

3° vast te stellen of de voorwaarden van artikel 13, § 2 van hetzelfde besluit vervuld zijn.

4° het landschapspremiedossier voor de opmaak van een landschapsbeheersplan ontvankelijk te verklaren of
onvolledig te achten zoals voorzien in artikel 16 van hetzelfde besluit;

5° het landschapspremiedossier voor het uitvoeren van beheerswerkzaamheden ontvankelijk te verklaren zoals
bepaald in artikel 22 van hetzelfde besluit;

6° de toegekende landschapspremie aan te passen voor gunningsdossiers waarvan de financiële weerslag minder
is dan de goedgekeurde kostenraming zoals voorzien in artikel 17, § 1 van hetzelfde besluit;
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7° het in betaling te stellen van de voorschotten en het saldo van de landschapspremie zoals bepaald in artikel 31
van hetzelfde besluit;

8° vast te stellen dat de werkzaamheden volledig en integraal zijn uitgevoerd zoals bepaald in artikel 32, § 1 van
hetzelfde besluit;

9° de tekortkomingen vast te stellen bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals bepaald in artikel 32, § 1,
tweede lid van hetzelfde besluit;

10° de algemene en/of de specifieke instandhoudings – en onderhoudswerkzaamheden voor een beschermd
landschap te bepalen;

11° de algemene en specifieke herstel – en verbeteringswerkzaamheden voor een beschermd landschap te bepalen;

12° de algemene en/of de specifieke ontsluitings-, onderzoeks– en voorlichtingswerkzaamheden voor een
beschermd landschap;

13° het organiseren van het terugvorderen van uitbetaalde voorschotten overeenkomstig artikel 32, § 2 laatste lid
en artikel 32, § 4 laatste lid van hetzelfde besluit.

HOOFDSTUK III. — Algemene bepalingen

Art. 5. Bij gebruik van de bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden plaatst de delegatiehouder boven de
vermelding van zijn graad en zijn handtekening de formule « Namens de Vlaamse minister bevoegd voor de
landschappen ».

Het afdelingshoofd subdelegeert - na overleg met de leidend ambtenaar - de hiervoor in aanmerking komende
gedelegeerde bevoegdheden tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het
Rekenhof en aan de minister.

De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het
ambt van de titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening
en onverminderd de bepaling van het eerste lid, de formule « Voor de (graad van de titularis), afwezig ».

Art. 6. De leidend ambtenaar kan ten allen tijde de verleende delegaties of subdelegaties geheel of gedeeltelijk
intrekken en individuele dossiers aan zich trekken.

HOOFDSTUK IV. — Slotbepaling

Art. 7. Het besluit van de leidend ambtenaar van 6 juni 1997 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake landschappen, aan het afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen, gewijzigd bij besluit van
de leidend ambtenaar van 9 april 1998, wordt opgeheven.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2004/27096]
Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 15 avril 2004 approuve la décision du 30 juin 2003 par laquelle l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée ″Société de leasing, de financement et
d’économies d’énergie″ modifie les articles 17, 22, 1er alinéa, 23, dernier alinéa, 28 et 30, 1er alinéa de ses statuts.

Un arrêté ministériel du 15 avril 2004 approuve la décision du 31 mars 2003 par laquelle l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée ″Société de leasing, de financement et
d’économies d’énergie″ modifie l’article 3 de ses statuts.

Un arrêté ministériel du 19 avril 2004 annule la décision du 12 mars 2004 par laquelle le conseil d’administration
de la société coopérative à responsabilité limitée ″Centre hospitalier régional de Huy″ nomme par promotion, au
1er juin 2004, M. Jean-François Ronveaux en qualité de secrétaire général du CHRH et lui attribue l’échelle barémique
correspondant à ce grade, soit A8.

Un arrêté ministériel du 21 avril 2004 approuve la décision du conseil d’administration de la société coopérative
à responsabilité limitée ″Intercommunale des eaux du Centre du Brabant wallon″, prise lors de sa séance du
19 décembre 2003 fixant le régime de congé pour l’exercice 2004 et arrêtant les conventions individuelles de transfert
de personnel de l’I.E.V.T. vers l’I.E.C.B.W.
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