
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën

[C − 2004/36011]
28 MEI 2004. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1993 houdende

delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan ambtenaren van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologi-
sche Innovatie,

Gelet op het besluit van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 1993 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake

financiën en begroting aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 9 december 1994, 18 november 1996, 16 april 1998, 5 november 1999, 7 september 2001 en
17 december 2001;

Overwegende dat met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering het aangewezen is sommige ambtenaren aan te
duiden ter vertegenwoordiging in rechte van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een nieuw artikel 16quinquies ingevoegd in het ministerieel besluit van 13 december 1993
houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan ambtenaren van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 december 1994, 18 november 1996, 16 april 1998,
5 november 1999, 7 september 2001 en 17 december 2001, luidend als volgt :

« Art. 16quinquies. De leidend ambtenaar wordt gemachtigd om ambtenaren van de afdeling Financieel
Management aan te wijzen die, met toepassing van artikel 379 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in
naam van het Vlaams Gewest in persoon voor de hoven en rechtbanken kunnen verschijnen om in het kader van een
faillissement of collectieve schuldenregeling de opname van een schuldvordering betreffende de onroerende
voorheffing te vorderen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 mei 2004.

D. VAN MECHELEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën
[C − 2004/35966]

Personeel. — Eervolle ontslagen. — Pensioneringen

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën van 22 april 2004 wordt
aan de heer Maurice Gobert met ingang van 1 juli 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ingenieur en wordt
hij ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van
zijn ambt te voeren.

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën van 22 april 2004 wordt
aan de heer Dirk Lateir met ingang van 1 juli 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct van de directeur
en wordt hij ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de
eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën van 22 april 2004 wordt
aan de heer Herman Noens met ingang van 1 augustus 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct van de
directeur en wordt hij ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35982]

Bescherming grondwaterwinning drinkwater

OUDENAARDE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwer-
king van 12 mei 2004 worden het waterwingebied en de beschermingszones type I en II afgebakend rond de
grondwaterwinning bron Van Butsele, bron de Keyzer, bron Gallerij en Neyt en de sokkelwinning van de dienst
waterregie van de gemeente Oudenaarde.

51608 BELGISCH STAATSBLAD — 23.06.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


