
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2006/36395]
27 JULI 2006. — Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Personeel en
Logistiek

Het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken,

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 administraties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken;

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.

Gelet op het besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van
31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Personeel
en Logistiek,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Personeel en Logistiek van het departement van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

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

1° minister : het bevoegde lid van de Vlaamse Regering;

2° hoofd van het departement : het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare
Werken;

3° afdelingshoofd : de ambtenaar die belast is met de leiding van een afdeling binnen het departement van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;

4° dagelijkse briefwisseling : de briefwisseling, gewone en elektronische, die verband houdt met de opdracht van
het afdelingshoofd, die het departement niet bindt en die geen beleidsimplicaties heeft.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die ad interim het ambt
van de titularis vervult 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 het afdelingshoofd, afwezig».

HOOFDSTUK II. — Delegatie inzake interne organisatie, personeelsmanagement en facilitair management

Art. 4. Het afdelingshoofd heeft delegatie om de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de
werkzaamheden en het goed functioneren van zijn afdeling met uitsluiting van beslissingen over arbeidsprestaties via
telewerk.

Art. 5. Inzake personeelsmanagement heeft het afdelingshoofd delegatie om de beslissingen te nemen in verband
met :

1° de indienstneming van personeelsleden, na goedkeuring van de vacature en de functiebeschrijving door het
hoofd van het departement;

2° de toewijzing van de functie aan de personeelsleden;

3° de aanwijzing van de personeelsleden die in aanmerking komen voor herplaatsing;

4° de goedkeuring van toelagen en vergoedingen die het Vlaams Personeelsstatuut voorziet, behoudens de
beslissingen die in het Vlaams Personeelsstatuut worden voorbehouden voor een ander orgaan;

5° het toestaan van de verloven en dienstvrijstellingen die het Vlaams Personeelsstatuut voorziet, behoudens de
verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt dat ze door de minister worden toegestaan;

Art. 6. Inzake facilitair management heeft het afdelingshoofd delegatie om de beslissingen te nemen in verband
met de uitrusting, de informatie- en communicatiesystemen, en de werking van zijn afdeling.

Art. 7. De in de artikelen 4, 5 en 6 vermelde machtigingen gelden enkel binnen de perken van de aan de afdeling
toegewezen apparaatskredieten.

HOOFDSTUK III. — Delegaties van algemene aard

Art. 8. Het afdelingshoofd is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen, onverminderd de bijzondere regeling die geldt voor de
antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen;

2° gewone en aangetekende zendingen, geadresseerd aan zijn afdeling, in ontvangst te nemen, met uitzondering
van de dagvaardingen betekend aan de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest;

3° uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van zijn afdeling eensluidend te
verklaren en af te leveren;

4° staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfkosten, in zover ze verband
houden met de werking van aan zijn afdeling verbonden advies- en overlegorganen, goed te keuren;

5° in uitvoering van art. 2, punt 4 g) van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot
operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken de uitgaande facturen betreffende geleverde
prestaties in het kader van overeenkomsten voor rekening van derden op te stellen en te ondertekenen.
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HOOFDSTUK IV. — Delegaties betreffende het gunnen en de uitvoering van overheidsopdrachten
en het doen van andere uitgaven

Art. 9. § 1. Het afdelingshoofd is gemachtigd om, in het kader van de uitvoering van de taken van zijn afdeling,
bestekken voor leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop
de opdrachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming van leveringen of diensten te gunnen en in te staan
voor de uitvoering ervan. Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van goedgekeurde inhoudelijke
programma’s en van de in de hiernavolgende tabel opgenomen bedragen in euro :

Openbare
aanbesteding

of algemene offerte-
aanvraag

Beperkte
aanbesteding

of beperkte offerte-
aanvraag

Onderhandelings-
procedure met
voorafgaande

bekendmaking

Onderhandelings-
procedure zonder

voorafgaande
bekendmaking

Leveringen 400.000 125.000 75.000 40.000

Diensten 250.000 80.000 50.000 25.000

Indien de oorspronkelijke opdrachten kunnen uitgebreid worden met één of meerdere jaren wordt de som van de
bedragen, gerekend over de verschillende jaren waarover een uitbreiding mogelijk is, als opgenomen bedrag
beschouwd.

§ 2. De in bovenvermelde tabel vermelde delegaties gelden alleen :
— wat de goedkeuring van de aanbestedingsbescheiden betreft : voor zover het bedrag van de raming het

geprogrammeerde bedrag met niet meer dan 10 % overschrijdt;
— wat de gunning van de opdrachten betreft : voor zover het bedrag van de inschrijving het bedrag van de raming

met niet meer dan 10 % overschrijdt en het geprogrammeerde bedrag met niet meer dan 15 % overschrijdt.
§ 3. De in bovenvermelde tabel vermelde delegatie geldt niet wanneer toepassing wordt gemaakt van de

artikelen 118 en 119 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aannemingen van leveringen en diensten.

§ 4. Het afdelingshoofd staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de aanneming
van leveringen of diensten die ter uitvoering van voormelde taken werden gegund door het hoofd van het
departement, de minister of de Vlaamse Regering. Onder eenvoudige uitvoering dient te worden verstaan het treffen
van alle maatregelen en het nemen van alle beslissingen om de opdracht te verwezenlijken voor zover die binnen de
perken van de aanneming blijven, met uitzondering van de maatregelen en de beslissingen die een beoordeling
vanwege de gunnende overheid vereisen.

Art. 10. Het afdelingshoofd is gemachtigd om :

1° met betrekking tot de in artikel 9, § 1 en 4 vermelde opdrachten :

a) contractuele prijsherzieningen goed te keuren zonder beperking van het bedrag;

b) verrekeningen en ramingstaten en de hieraan verbonden termijnverlengingen goed te keuren in zover hieruit
geen totale bijkomende uitgaven van meer dan 10 % van het inschrijvingsbedrag voortvloeien met een maximum van
200.000 euro. Wanneer eenzelfde verrekening het verschil is tussen een vermeerderingsbedrag en een verminderings-
bedrag, mag geen van beide afzonderlijk de voormelde bedragen overschrijden;

c) een afschrift aan de aannemer te zenden van de processen-verbaal die zijn opgesteld bij toepassing van
artikel 20, § 2 van de algemene aannemings-voorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken);

d) ambtshalve maatregelen te treffen zoals bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten, mits voorafgaand
overleg met het hoofd van het departement.

2° allerlei uitgaven, die buiten de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die
betrekking hebben op de uitvoering van de taken van zijn afdeling, goed te keuren tot een bedrag van maximum
50.000 euro per beslissing, in zover het niet gaat om subsidies en de betrokken uitgaven niet voortvloeien uit vonnissen
of arresten, dadingen of schulderkenningen.

Art. 11. De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK V. — Delegaties inzake de uitvoering van de begroting

Art. 12. Het afdelingshoofd is gemachtigd om in het kader van de uitvoering van de begroting en binnen de
perken van de in de begroting vastgestelde kredieten, de beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van
verbintenissen en het nemen van de eraan verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit
voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en uitgaven
met betrekking tot personeelskosten en hieraan gerelateerde uitgaven.

HOOFDSTUK VI. — Delegaties inzake personeelsaangelegenheden

Afdeling 1. — Begin en einde van de stage

Art. 13. Het afdelingshoofd is ertoe gemachtigd om :

1° de besluiten te ondertekenen om de geslaagde kandidaat voor een vergelijkend wervingsexamen toe te laten tot
de stage;

2° de besluiten te ondertekenen om de geslaagde voor een vergelijkend examen voor overgang naar het andere
niveau toe te laten tot de stage;

3° aan de stagiair een gemotiveerd voorstel te betekenen tot afdanking of tot terugplaatsing in de vorige graad en
betrekking;

4° de besluiten te ondertekenen waarbij de stagiair wordt afgedankt of teruggeplaatst in de vorige graad en
betrekking;

5° het horen van de stagiair, samen met de betrokken hiërarchische meerdere van niveau A, ingeval van een
eventuele zware fout van de stagiair;
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6° de besluiten te ondertekenen waarbij de stagiair voor een zware fout begaan tijdens de stage zonder opzegging
wordt afgedankt.

Afdeling 2. — Dienstaanwijzing

Art. 14. Het afdelingshoofd is ertoe gemachtigd om :

1° de besluiten te ondertekenen om de stagiairs een voorlopige dienstaanwijzing te geven;

2° de besluiten te ondertekenen om de dienstaanwijzing van de stagiairs van niveau A tijdens de stage te wijzigen.

Afdeling 3. — Bezoldiging en arbeidsongeval

Art. 15. Het afdelingshoofd is ertoe gemachtigd om :

1° de besluiten te ondertekenen inzake de vaststelling van het salaris en de toekenning van vergoedingen en
toelagen aan de ambtenaren van het departement, met uitzondering van de toekenning van de toelage voor het
uitoefenen van een hoger ambt, projectleiderstoelage en de aanstelling als huisbewaarder;

2° de beslissing te nemen inzake de erkenning van een arbeidsongeval;

3° het besluit te ondertekenen houdende toekenning van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen.

Afdeling 4. — Contractueel personeel

Art. 16. Het afdelingshoofd is ertoe gemachtigd om :

1° arbeidsovereenkomsten en addenda eraan te ondertekenen;

2° de standplaats van contractuele personeelsleden aan te wijzen;

3° arbeidsovereenkomsten te beëindigen, hetzij op initiatief van de overheid, al dan niet wegens dringende reden,
hetzij op vraag van het betrokken personeelslid;

4° de voorziene verloven toe te staan aan contractuele personeelsleden.

HOOFDSTUK VII. — Subdelegatie en rapportering

Art. 17. Het afdelingshoofd subdelegeert de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdheden, na
voorafgaand akkoord van het hoofd van het departement, aan ambtenaren van zijn afdeling, tot op het meest
functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het hoofd van het departement, het Rekenhof en aan de
minister.

Art. 18. Het hoofd van het departement kan op ieder ogenblik aan het afdelingshoofd verantwoording vragen
betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Art. 19. Het hoofd van het departement kan te allen tijde de verleende delegaties of subdelegaties geheel of
gedeeltelijk intrekken en individuele dossiers naar zich trekken.

HOOFDSTUK VII. — Opheffingsbepaling

Art. 20. Het besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
van 31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling
Personeel en Logistiek wordt opgeheven.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepaling

Art. 21. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Brussel, 27 juli 2006.

Het hoofd van het departement,
ir. F. Desmyter

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2006/36394]
27 JULI 2006. — Besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme
Toegang

Het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken,

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 administraties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op het besluit van het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van
31 maart 2006 houdende subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme Toegang,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Maritieme Toegang van het departement van het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

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

1° minister : het bevoegde lid van de Vlaamse Regering;

2° hoofd van het departement : het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare
Werken;

47884 BELGISCH STAATSBLAD — 20.09.2006 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


