
REGIE DER GEBOUWEN
[2006/02106]

Personeel. — Opruststelling

Bij ministerieel besluit van 9 december 2005, is aan de heer Livet,
Ernest, ambtenaar van de klasse A4, bij de Waalse Diensten 2 - Dienst
van de Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn functies verleend met
ingang van 1 augustus 2006.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 7 maart 2006, is aan de heer Libon,
Lambert, ambtenaar van de klasse A1 bij de Brusselse Diensten 1 -
Central Gate ontslag uit zijn functies verleend met ingang van
1 september 2006.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2006, is aan de heer Vanden
Berghe, Paul, ambtenaar van de klasse A2, bij de Vlaamse Diensten 1 -
Directie te Gent eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van
1 september 2006.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[2006/22907]
Personeel. — Pensionering

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006 wordt met ingang van
1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies van attaché (dierenarts)
verleend aan de heer René Van der Goten, die aanspraak heeft op een
rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2006/36302]

16 AUGUSTUS 2006. — Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende de
niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse
Gewest aan ambtenaren van het departement Financiën en Begroting

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

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

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 arti-
kel 18, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2005 houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende
het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

REGIE DES BATIMENTS
[2006/02106]

Personnel. — Pension de retraite

Par arrêté ministériel du 9 décembre 2005, démission honorable de
ses fonctions est accordée à partir du 1er août 2006, à M. Livet, Ernest,
fonctionnaire de la classe A4 aux Services wallons 2 - Service du
Conseiller général.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

Par arrêté ministériel du 7 mars 2006, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er septembre 2006, à M. Libon,
Lambert, fonctionnaire de la classe A1 aux Services bruxellois 1 -
Central Gate.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

Par arrêté ministériel du 15 mars 2006, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er septembre 2006 à M. Vanden
Berghe, Paul, fonctionnaire de la classe A2 aux Services flamands 1 -
Direction à Gand.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[2006/22907]
Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté ministériel du 29 juin 2006, démission honorable de ses
fonctions d’attaché (vétérinaire), est accordée à sa demande, à partir du
1er mai 2007, à M. René Van der Goten, qui est admis à faire valoir ses
droits à la pension de retraite.

Par le même arrêté l’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique
de ses fonctions et à en porter l’uniforme.
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Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het departement Financiën en Begroting met betrekking tot de
niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

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

1° minister : het lid van de Vlaamse Regering bevoegd voor het algemeen beleid inzake het vastgoedbeheer in de
diensten van de Vlaamse Regering en de instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap
of het Vlaamse Gewest;

2° leidend ambtenaar : de ambtenaar die belast is met de leiding van het departement Financiën en Begroting.

3° niet-bestemde onroerende goederen : onroerende goederen die niet meer nuttig kunnen aangewend worden bij
de uitoefening van de functionele bevoegdheden toegewezen aan elk van de leden van de Vlaamse Regering.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming
van het ambt van de titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van
tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn
handtekening de formule « Voor de (graad van de titularis), afwezig ».

Art. 4. De leidend ambtenaar kan de bevoegdheden die hem bij dit besluit worden gedelegeerd, subdelegeren aan
personeelsleden van het departement Financiën en Begroting. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan de minister.

HOOFDSTUK 2. — Specifieke delegaties aan de leidend ambtenaar

Art. 5. De leidend ambtenaar is gemachtigd om, in het kader van de Cargoviloperatie, de akten tot aankoop en
tot vestiging van het recht van erfpacht of opstal te doen verlijden, wanneer de promotor een koper, erfpachter of
opstalhouder kan voorstellen, die gekozen is overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en die voldoet aan de
eisen vastgesteld in de dienstenovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de promotor.

Art. 6. De leidend ambtenaar is gemachtigd om, in het kader van het beheer van de niet-bestemde onroerende
goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, de niet-bebouwde gronden :

1° te verkopen of administratief over te dragen, voorzover de totale oppervlakte ervan kleiner is dan 1 hectare en
de geraamde waarde lager is dan 37.500 euro;

2° in voorkomend geval te ruilen, voorzover de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest geen opleg
verschuldigd is.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 7. Het ministerieel besluit van 18 februari 2005 houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende het
algemeen beleid inzake vastgoedbeheer aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006
tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting.

Brussel, 16 augustus 2006.

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2006/36348]

Erkenning van controleartsen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 augustus 2006 worden volgende controleartsen opnieuw erkend, voor
een periode van drie jaar, als controlearts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening :

Vandeputte, Eric, Deerlijk
Dieleman, Peter, Kontich.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 augustus 2006.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2006/36292]
8 DECEMBER 2005. — Ministerieel besluit waarbij aan het Havenbedrijf Gent

machtiging tot onteigening wordt verleend voor onroerende goederen
gelegen in de gemeente Evergem voor economische expansie

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988 en de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993 en 16 juni 1993;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, inzonderheid artikel 30;
Gelet op het decreet van 13 april 1998 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering

kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;
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