
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën
[2005/35576]

21 APRIL 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 december 2000
houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking

en organisatie van de diensten aan de Vlaams bouwmeester

De Vlaamse minister van Bestuurzaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004, tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2000, houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaams bouwmeester,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 6 december 2000, houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaams bouwmeester worden de
woorden « de basisallocatie 12.23 en basisallocatie 74.80 » vervangen door de woorden « de basisallocaties 12.21, 12.23
en 74,80 ».

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de tweede zin van het eerste lid worden na het woord « bedragen » de woorden « in euro » toegevoegd »;

2° in het eerste lid wordt de tabel vervangen door wat volgt :

Openbare aanbesteding
of algemene offerteaanvraag

Beperkte aanbesteding
of beperkte offerteaanvraag Onderhandelingsprocedure

Werken 250.000 250.000 125.000

Leveringen 125.000 125.000 62.500

Diensten 125.000 31.250 31.250

3° in het tweede lid worden de woorden « 2,5 miljoen frank » vervangen door de woorden « 62.500 euro »;
4° een derde lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : « De in de vorige leden vermelde bedragen zijn exclusief

de belasting over de toegevoegde waarde. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Brussel, 21 april 2005.

G. BOURGEOIS

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Wetenschap, Innovatie en Media
[C − 2005/35569]

Vlaamse Mediaraad. — Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vlaamse Mediaraad

Bij besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme van 27 april 2005
wordt Mevr. Katrien Van der Perre, met ingang van 1 april 2005, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Vlaamse
Mediaraad ter vervanging van Mevr. Valérie Castille.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[2005/35563]

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie. — Hoger ambt van algemeen directeur

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 wordt de heer Freddy Deven, wetenschappelijk directeur bij
het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, met ingang van 1 mei 2005 aangesteld in het hoger ambt van algemeen
directeur van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie.

De Vlaamse minister bevoegd voor de Bijstand aan Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.
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