
Bij besluit van de OVAM van 27 juni 2007 wordt Al-West CV in 7400 AR Deventer (Nederland) erkend als
laboratorium voor het verrichten van analyses op bodem, meer bepaald voor de analysepakketten 2.1, 2.2 en 2.3.

De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juli 2007 tot en met 28 februari 2009.
Bij besluit van de OVAM van 27 juni 2007 wordt de voormelde erkenning geschorst, meer bepaald voor het

analysepakket 2.3 met ingang vanaf 1 juli 2007.

Bij besluit van de OVAM van 27 juni 2007 wordt Envirotox NV in 8020 Oostkamp erkend als laboratorium voor
het verrichten van analyses op bodem, meer bepaald voor de analysepakketten 2.1, 2.2 en 2.3.

De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juli 2007 tot en met 28 februari 2009.

Bij besluit van de OVAM van 27 juni 2007 wordt de voormelde erkenning geschorst, meer bepaald voor het
analysepakket 2.3 met ingang vanaf 1 juli 2007.

Bij besluit van de OVAM van 17 juli 2007 wordt Envirocontrol BVBA in 8750 Wingene niet erkend als laboratorium
voor het verrichten van analyses op bodem, meer bepaald voor het analysepakket 2.2.

Bij besluit van de OVAM van 17 juli 2007 wordt VMM-Labo in 9000 Gent niet erkend als laboratorium voor het
verrichten van analyses op bodem, meer bepaald voor het analysepakket 2.3.

Bij besluit van de OVAM van 27 juni 2007 wordt de erkenning van de Bodemkundige Dienst van België VZW in
3001 Heverlee als laboratorium voor het verrichten van analyses op bodem opgeheven vanaf 1 juli 2007.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2007/36722]

10 AUGUSTUS 2007. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2006
houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende PPS-projecten sociale huisvesting aan de
gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd tot op heden, in het
bijzonder afdeling 3 van titel VI, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting
en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting, in het
bijzonder artikel 2;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, aangewezen is ook de werking en het beheer
van het Garantiefonds en de gunning van overheidsopdrachten tot één miljoen euro te delegeren aan de gedelegeerd
bestuurder van het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 10 november 2006 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden betreffende PPS-projecten sociale huisvesting aan de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen, wordt aangevuld met een vijfde punt dat luidt als volgt :

« e) de werking en het beheer van het Garantiefonds ».

Art. 2. Punt c) van artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden « voorzover die hoger is dan
één miljoen euro ».

Art. 3. In punt d) van artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 1 » vervangen door de woorden
« artikel 3 ».

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Brussel, 10 augustus 2007.

M. KEULEN
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