
VLAAMSE OVERHEID

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

[C − 2006/35819]

3 APRIL 2006. — Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Kanselarij
houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de entiteit Kanselarij

Het afdelingshoofd van de Entiteit Kanselarij,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, inzonderheid op
artikelen 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 2006 houdende delegatie inzake inontvangstneming van
dagvaardingen en deurwaardersexploten;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid van 3 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het
departement, inzonderheid op artikelen 19 en 20;

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Kanselarij van 23 augustus 2002 houdende delegatie
van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Kanselarij,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene Bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van de entiteit
Kanselarij van het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

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

1° afdelingshoofd : het afdelingshoofd van de entiteit Kanselarij;

2° celhoofd : de personeelsleden die zijn belast met de dagelijkse leiding over de cel Secretarie, cel Ondersteuning
en Betekeningen, de cel Administratief Beheer Kabinetten, de cel Vertalingen, de cel Taaladvies, de cel Juridische
Dienstverlening en de cel Protocol van de entiteit Kanselarij;

3° kredieten : de beleidskredieten.

Art. 3. De delegaties die met dit besluit worden verleend, worden tevens verleend aan het personeelslid dat met
de waarneming van de functie van celhoofd is belast of deze vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. Bij
tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van graad en
handtekening de formule « Voor het celhoofd, afwezig ».

Art. 4. § 1. De bij dit besluit aan de celhoofden gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend
binnen de perken en met inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van de
relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen,
instructies, richtlijnen en beslissingen.

§ 2. De bij dit besluit aan de celhoofden gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend worden
binnen de perken van de taakstelling van de betrokken cel en van de kredieten en middelen die onder het beheer van
de betrokken cel ressorteren.

HOOFDSTUK II. — Delegaties van algemene aard

Art. 5. Het celhoofd is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen, uitgezonderd de briefwisseling opgesomd in art. 17, § 2, van het
besluit van de secretaris-generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van
3 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement;

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

HOOFDSTUK III. — Delegatie inzake overheidsopdrachten

Art. 6. Het celhoofd heeft delegatie om bij onderhandelingsprocedure overheidsopdrachten te gunnen voor
werken, leveringen en diensten, tot een bedrag dat 7.500 euro, inclusief BTW niet overschrijdt.

Art. 7. Het celhoofd heeft delegatie om de beslissingen te nemen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten.
Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een
gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % boven het initiële gunningsbedrag.

Het celhoofd staat tevens in voor het treffen van maatregelen en beslissingen voor de uitvoering van de opdrachten
die het niet zelf heeft gegund, met uitzondering van het nemen van beslissingen met een financiële weerslag.

Art. 8. Over het gebruik van de in dit hoofdstuk bedoelde delegaties rapporteren de celhoofden trimesterieel aan
het afdelingshoofd, uiterlijk de tiende werkdag na het verstrijken van de periode waarop het rapport betrekking heeft.
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HOOFDSTUK IV. — Specifieke delegaties

Art. 9. § 1. De personeelsleden van de cel Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Betekeningen en van de
cel Secretarie van de Vlaamse Regering zijn gemachtigd om dagvaardingen en deurwaardersexploten, betekend aan de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, in ontvangst te nemen.

§ 2. Over het gebruik van de in dit hoofdstuk bedoelde delegatie rapporteert het celhoofd van de cel
Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Betekeningen trimesterieel aan het afdelingshoofd, uiterlijk de tiende
werkdag na het verstrijken van de periode waarop het rapport betrekking heeft.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 10. Het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Kanselarij van 23 augustus 2002 houdende delegatie
van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Kanselarij wordt opgeheven.

Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2006.

Brussel, 3 april 2006.

T. MORTELMANS

*
VLAAMSE OVERHEID

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

[C − 2006/35818]
7 APRIL 2006. — Besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbe-

leid tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de projectleider van het Contactpunt Vlaamse
Infolijn

Het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, inzonderheid op
artikelen 19 en 20;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het departement van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 26 juli 2002 betreffende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake algemene werking, organisatie van de diensten en individueel personeelsbeheer aan ambtenaren van het
departement Coördinatie;

Gelet op het besluit van de directeur-generaal van 7 mei 2004 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van de administratie Kanselarij en Voorlichting;

Gelet op het besluit van de directeur-generaal van 7 mei 2004 houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake e-government aan ambtenaren van de administratie Kanselarij en Voorlichting,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Communicatie van de Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid.

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

1° het hoofd van het departement : het personeelslid dat belast is met de leiding van het departement van de
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid;

2° het afdelingshoofd : het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-1 niveau, dat belast is met de
leiding van de entiteit Communicatie binnen het departement van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

3° de projectleider : het personeelslid dat belast is met de dagelijkse leiding van het project Contactpunt Vlaamse
Infolijn binnen de afdeling Communicatie.

Art. 3. § 1. De bij dit besluit aan de projectleider gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend
binnen de perken en met inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van de
relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen,
instructies, richtlijnen en beslissingen.

§ 2. De bij dit besluit aan de projectleider gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend
worden binnen de perken van de taakstelling van de betrokken entiteit en van de kredieten die onder het beheer van
het Contactpunt ressorteren.

Art. 4. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt,
strekt de delegatie zich ook uit tot :

1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de
bedoelde aangelegenheden;

2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de
bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

3° het afsluiten van overeenkomsten.

Art. 5. De bij dit besluit verleende delegaties hebben enkel betrekking op de beleidskredieten.

Art. 6. Ingeval het gebruik van de bij dit besluit verleende delegaties gepaard gaat met het gunnen van een
overheidsopdracht, gelden de bepalingen van artikelen 11 en 12.
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