
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening van
1 september 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoerbaarverklaring, met de inning en met
de invordering van de heffing als bedoeld in het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, inzonderheid op artikel 4,

Besluit :

Artikel 1. De leidende ambtenaar duidt volgende ambtenaren aan om in persoon voor de hoven en rechtbanken
te kunnen verschijnen en om het proces-verbaal van sluiting van rangregeling te aanvaarden in het kader van de inning
van de Leegstandheffing Bedrijfsruimten :

— de heer Luc Mannaert, medewerker;

— de heer Rudi Vanden Bussche, medewerker;

— de heer Patrick Van de Velde, medewerker.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 januari 2005.

De directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management,
H. VAN DER BORGHT

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs
[C − 2005/35167]

Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling in het gemeenschaps- en gesubsidieerd onderwijs

— Decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III
— Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de

terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning
van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

Vanaf 17 januari 2005 moeten geen formulieren Pers 9 meer toegestuurd worden aan de administraties van het
departement Onderwijs.

Tijdens het schooljaar 2004-2005 werden door de respectievelijke reaffectatiecommissies tal van reaffectaties en
wedertewerkstellingen uitgesproken die vervolgens zijn doorgevoerd.

Ik heb dan ook beslist vanaf 17 januari 2005 de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling voor alle
onderwijsnetten te beperken tot op het niveau van :

a. voor de scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs die tot een scholengemeenschap behoren :
- de scholengemeenschap;
b. voor alle andere scholen :

- van het gesubsidieerd onderwijs :
- de inrichtende macht, beperkt tot haar scholen gelegen op het grondgebied van dezelfde gemeente;

- van het gemeenschapsonderwijs :
- de scholengroep, beperkt tot haar scholen gelegen op het grondgebied van dezelfde gemeente.
Praktisch betekent dit dat met ingang van deze datum aan de verschillende administraties van het departement

Onderwijs geen formulieren PERS 9 meer dienen te worden toegestuurd voor die betrekkingen die vanaf
17 januari 2005 onderworpen zijn aan de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen, en dit tot en met
30 juni 2005.

Uiteraard dienen de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zoals hierboven gesteld in de
punten a. en b. verder uitgevoerd te worden.

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Wetenschap, Innovatie en Media

[2005/35154]
Toekennen van een eenmalige impulsfinanciering aan de Vlaamse universiteiten voor de aankoop

van zware apparatuur voor strategisch basisonderzoek ten laste van het FFEU 2004

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Aan de Vlaamse universiteiten wordt een eenmalige investeringssubsidie ten belope van maximaal
14.277.683 euro verleend voor de aankoop van zware apparatuur voor strategisch basisonderzoek. De subsidie wordt
als volgt verdeeld :

— Katholieke Universiteit Leuven : maximaal 6.376.413 euro;
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