
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2007/35927]

22 MEI 2007. — Reglement van inwendige orde
van de Beheerscommissie van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen voor de begeleiding van de begroting 2006, in
het bijzonder artikel 33;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de werking, het beheer en de
boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

HOOFDSTUK I. — Uitnodiging en agenda

Artikel 1. § 1. De Beheerscommissie bestaat uit :

1° de leidend ambtenaar van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, die de commissie voorzit;

2° twee personeelsleden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;

3° een Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het beleidsdomein;

4° een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het beleid inzake leefmilieu- en natuur;

5° een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn afgevaardigde.

§ 2. De Rekenplichtige woont de vergadering bij met raadgevende stem.

§ 3. De Beheerscommissie wordt minstens twee maal per jaar bijeengeroepen door de Voorzitter. De Commissie
mag beslissen om op een andere plaats dan het INBO te vergaderen.

Art. 2. De deelnemers aan de vergadering worden minstens acht dagen tevoren uitgenodigd. Alleen in dringende
omstandigheden is een oproep per telefoon, fax of e-mail toegelaten.

Art. 3. De Voorzitter, Secretaris of Rekenplichtige, stuurt met de agenda de werkdocumenten op die nodig zijn
voor de voorbereiding van de vergadering.

Art. 4. De invoeging van punten op de agenda, de dag van de vergadering zelf, door de leden van de
Beheerscommissie (met mededeling van het motief) is alleen mogelijk als de aangepaste dagorde door de Commissie
éénparig wordt goedgekeurd.

Art. 5. De Voorzitter kan de personen die geen deel uitmaken van de Beheerscommissie uitnodigen om aan de
bespreking van bepaalde punten deel te nemen.

Art. 6. De Beheerscommissie wordt, onverminderd artikel 2, bijeen geroepen in de volgende gevallen :

1. ontbinding van de rechtspersoonlijkheid;

2. op initiatief van de voorzitter;

3. op vraag van 2 leden van de Beheerscommissie;

4. bij ontslag of aanstelling van de rekenplichtige;

5. opstellen van de jaarlijkse balans;

6. opstellen van de jaarlijkse begroting;

7. beslissingen betreffende specifieke maatregelen in het belang van het Eigen Vermogen van het Instituut;

8. op verzoek van de Vlaamse minister, bevoegd voor het INBO.

Art. 7. De Commissie vergadert rechtsgeldig wanneer minimum vier stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Art. 8. Bij verhindering van de Voorzitter, wordt het voorzitterschap van de Beheerscommissie waargenomen
door een van de afgevaardigde leden van het personeel van het Instituut.

HOOFDSTUK II. — Stemrecht

Art. 9. Elk lid van de Commissie beschikt over één stem en kan maximum één stem laten uitbrengen namens een
verhinderd lid.

Art. 10. Wanneer de leden van de Commissie in de onmogelijkheid verkeren de vergadering bij te wonen worden
ze verzocht tijdig het secretariaat van het Eigen Vermogen te verwittigen.

Art. 11. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

Art. 12. Na elke vergadering stelt de secretaris de notulen op, die geviseerd worden door de voorzitter.

De leden van de Commissie krijgen zo spoedig mogelijk een ontwerp van notulen toegestuurd, dat ter
goedkeuring voorgelegd wordt.
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HOOFDSTUK III. — Delegatie en vertegenwoordiging

Art. 13. De voorzitter stelt onder het personeel van het INBO een secretaris aan voor de Beheerscommissie.

Art. 14. De voorzitter vertegenwoordigt de Beheerscommissie tegenover derden in het algemeen. Hij kan alle
uitgaven verrichten in het kader van de door de Commissie goedgekeurde begroting.

Art. 15. De Beheerscommissie mag speciale bevoegdheden aan één of meer leden, aan de Voorzitter of aan de
personeelsleden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of van het eigen Vermogen van het Instituut voor
Natuur- en bosonderzoek overdragen. De aangewezen personen hebben geen andere bevoegdheid dan deze die hen
door de Commissie expliciet werd toegekend.

Art. 16. § 1. Een schriftelijke raadpleging per fax of e-mail van de stemgerechtigde leden van de Beheerscommissie
kan bij hoogdringendheid gevraagd worden voor onvoorzienbare uitgaven die de begroting met maximaal 20 %
overschrijden.

§ 2. De raadpleging bevat :

1. rechtvaardiging van de uitgave;

2. bestemming van de uitgave;

3. bedrag van de uitgave;

4. expliciete vraag aan de leden om per fax of per e-mail te antwoorden binnen de termijn van 5 werkdagen.

§ 3. De besluitvorming gebeurt conform art. 1 en art. 12. In geval van negatief advies vanwege de
vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het beleid inzake leefmilieu- en natuur of van de Inspecteur van
Financiën geaccrediteerd bij het beleidsdomein dient het punt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst
worden.

Aldus vastgesteld te Brussel, op 16 februari 2007.

Prof. Dr. Eckhart Kuijken,
Voorzitter Beheerscommissie

Brussel, 22 mei 2007.

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

K. PEETERS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[S − C − 2007/29100]
Appel aux candidatures pour les deux emplois vacants d’assistant

à pourvoir au Conservatoire royal de musique de Mons (année académique 2007-2008. — Erratum

Moniteur belge du 18 juin 2007 à la page 33320.
Pour l’appel aux candidatures pour les deux emplois vacants d’assistant à pourvoir au Conservatoire royal de

musique de Mons (année académique 2007-2008), il y a lieu d’apporter la modification suivante :
— au lieu de « Les candidats intéressés doivent adresser leur candidature au : » il y a lieu de lire « Les candidats

intéressés doivent adresser leur candidature au plus tard le vendredi 29 juin 2007 par recommandé au : ».

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/202092]

Cellule de développement territorial. — Appel à candidatures

Par arrêté du 29 septembre 2005, modifié en date du 1er février 2007, le Gouvernement wallon a créé une Cellule
de développement territorial.

La Cellule est placée sous l’autorité du Ministre du Développement territorial.

Elle est chargée de l’exécution des décisions prioritaires du Gouvernement wallon en matière d’aménagement du
territoire et de développement territorial.

Dans le cadre de ses missions, la Cellule de développement territorial engage deux collaborateurs de niveau
universitaire (niveau 1).

Fonction.

Les deux collaborateurs universitaires assureront, notamment, la mise en œuvre :

• de la planification stratégique des mesures de développement territorial et économique durable;

• de la rédaction des cahiers spéciaux des charges relatifs aux études d’incidences des plans de secteurs;

• de l’étude et de la transcription graphique et littérale des projets de révision des plans de secteurs;

• du suivi, pour le Gouvernement wallon, de l’ensemble de la procédure d’approbation.

La résidence administrative est située à Namur.
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