
— blijft aan de heer D’haese, P., hoofdgriffier van het vredegerecht
van het kanton Willebroek, opdracht gegeven bij de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen, voor een periode van één jaar, ingaande op
1 september 2006;

— blijft aan Mevr. Vanden Herreweghe, K., eerstaanwezend beambte
bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-
Brakel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het
vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.
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VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2006/36174]

20 JULI 2006. — Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissings-
bevoegdheden aan personeelsleden van het departement

De Secretaris-Generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en
15 juli 2005;

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
artikel 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005, 16 december 2005 en
10 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel I 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat
beleidsdomein, inzonderheid op artikel 12 tot en met 14;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van
26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement;

Overwegende dat het besluit van de secretaris-generaal van 26 mei 2006 in overeenstemming moet worden
gebracht met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 19 van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin van 26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het
departement, wordt punt 2° geschrapt.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2006.

Brussel, 20 juli 2006.

M. MORRIS

— M. D’Haese, P., greffier en chef de la justice de paix du canton de
Willebroek, reste délégué au tribunal de première instance de Malines,
pour une période d’un an prenant cours le 1er septembre 2006;

— Mme Vanden Herreweghe, K., employée principale au greffe de la
justice de paix du canton de Grammont-Brakel reste temporairement
déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce
canton.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue le la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

38904 BELGISCH STAATSBLAD — 08.08.2006 — MONITEUR BELGE


