
Art. 7. § 1. De leningen kunnen aangegaan worden overeenkomstig de beslissing die de Minister genomen heeft
ingevolge de aanvraag tot toekenning van de waarborg.

§ 2. De aanvraag wordt door de lener bij ter post aangetekend schrijven aan de Minister gericht; de beslissing van
de Minister wordt op dezelfde wijze betekend.

§ 3. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende stukken :

1o een ontwerp van leningsovereenkomst, opgemaakt door de geselecteerde kredietinstelling, met melding van de
gebruikelijke gegevens en clausules en, vooral, van het bedrag van de lening, van de structuur van de rentevoet en van
de eventuele financiële lasten, van de duur van de lening en van de indicatieve afschrijvingstabel op de datum van de
offerte;

2o een bericht van de financiële instelling waaruit blijkt dat de gecertificeerde balansen en resultatenrekeningen
van de laatste 3 boekjaren en het financieel investeringsplan door de financiële instelling geëvalueerd werden;

3o het bewijs dat de lener een ondergeschikte openbare administratie, een vereniging zonder winstoogmerk of een
instelling van openbaar nut is.

Art. 8. § 1. Om de controle op de toekenning van de waarborg mogelijk te maken verbindt de lener zich ertoe :

1o alle financiële en boekhoukundige gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van het risico;

2o elk bewijsstuk over te leggen waaruit blijkt dat de lening voor de voorziene doeleinden gebruikt werd en dat
het project waarvoor ze verleend werd goed uitgevoerd werd;

3o zijn goederen of onroerende goederen niet te vervreemden of niet zonder voorafgaande instemming van de
Minister als waarborg aan derden te geven voor de terugbetaling van de door de Regering gewaarborgde lening;

4o een hypotheek toe te staan, om de vastlegging van de waarborg van het gewest te garanderen, op de onroerende
goederen in zijn bezit of die hij zou aankopen, op het eerste verzoek van de Minister en ten belope van het bedrag dat
door de Minister vastgelegd zal worden. Indien de aanvrager een VZW is, kan de Minister eisen dat de verbintenis van
de lener geconcretiseerd wordt door een authentiek mandaat om zijn onroerende goederen ten belope van het
gewaarborgde bedrag te hypothekeren. Tussen de financiële instelling(en) en het Waalse Gewest kan een overeenkomst
van gelijkheid van rang getekend worden.

§ 2. Indien de waarborg van het Waalse Gewest samenvalt met de borgstelling van een derde, wordt de derde in
zijn betrekkingen met het Waalse Gewest beschouwd als hoofdschuldenaar hoofdelijk en ondeelbaar verbonden met de
lener zodat hij geen beroep tegen de Regering kan instellen indien hij in de plaats van de lener moet betalen.
Daarentegen kan de Regering, indien ze de financiële instelling terugbetaalt, een beroep in evenredige mate tegen de
waarborg instellen.

Art. 9. De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 april 2009.

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting,
M. DAERDEN

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT
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MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2009/31274]N. 2009 — 1857

6 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegd-
heid en tekenbevoegdheid betreffende de akten van rangregeling,
van overdracht en van opheffing van hypothecaire inschrijvingen
ten voordele van de vroegere provincie Brabant

De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
bevoegd voor Huisvesting,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen gewijzigd bij de wetten van 9 mei 1989, 5 mei en
16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 5 mei
en 10 juli 2003, 2 maart 2004 en 25 april en 27 mei 2006, inzonderheid
op artikel 83quinquies;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1994 tussen de
federale Overheid, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de
Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest voor de verplichte overheveling – zonder schadeloosstel-
ling – van het personeel en de goederen, rechten en verplichtingen van
de provincie Brabant naar de provincie Vlaams-Brabant, de provincie
Waals-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschaps-
commissies bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, en naar de
federale Overheid, inzonderheid de artikelen 42 en 43;

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2009/31274]F. 2009 — 1857

6 OCTOBRE 2009. — Arrêté ministériel accordant délégation de
pouvoir et de signature en matière d’actes d’ordre, de transfert et de
mainlevée relatifs aux inscriptions hypothécaires prises au profit
de l’ancienne province du Brabant

La Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée
du Logement,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises modifiée par les lois du 9 mai 1989, 5 mai et 16 juillet 1993,
5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001, 5 mai et
10 juillet 2003, 2 mars 2004 et 25 avril et 27 mai 2006, notamment
l’article 83quinquies;

Vu l’Accord de coopération du 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale,
la Communauté française, la Communauté flamande, la Région
flamande, la Région wallonne, et la Région de Bruxelles-Capitale pour
le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens,
droits et obligations de la province de Brabant vers la province du
Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de
Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l’article
60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions
bruxelloises, et vers l’Autorité fédérale, notamment les articles 42 et 43;

38899MONITEUR BELGE — 27.05.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en
de controle, gewijzigd bij de ordonnantie van 31 januari 2008;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
25 maart 1999 betreffende de delegaties van tekenbevoegdheid voor
financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling
van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij de
regeringsbesluiten van 16 maart en 29 november 2001, 30 maart, 15 juni,
13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007 en 22 mei 2008 inzonderheid op
artikel 5, 27°) en 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, inzonderheid op
artikel 4, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 gewestelijke Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Open-
bare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, inzonderheid het arti-
kel 5;

Overwegende dat het, uit zorg voor efficiëntie, continuïteit, goed
administratief beheer en rechtszekerheid van belang is om de delegaties
van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid met betrekking tot het
beheer van de hypothecaire inschrijvingen ten gunste van de voormalig
provincie Brabant onverwijld te regelen in het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting,

Besluit :

Artikel 1. Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid wordt
gegeven aan de directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Orde-
ning en Huisvesting om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid,
de aanvaarding of de verwerping van een aanvraag met betrekking tot
de akten van rangregeling, van overdracht en van opheffing van
hypothecaire inschrijvingen waarvan sprake in artikel 5, 27°) van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000
houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de
ondertekening van de akten van de Regering.

Met toepassing van artikel 10 van hetzelfde besluit is de directeur-
generaal gemachtigd om de bevoegdheden en ondertekeningen bedoeld
in de vorige paragraaf over te dragen aan een ambtenaar die tenminste
een graad rang A2 bekleedt.

Art. 2. In geval van afwezigheid of verhindering van de ambtena-
ren bedoeld in de artikel 1 van dit besluit, wordt artikel 7, leden 2 en 3
toegepast van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 25 maart 1999 betreffende de delegaties van tekenbevoegdheid
voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 3. Dit besluit wordt van kracht met ingang van 1 januari 2008.

Art. 4. Een kopie van dit besluit wordt bekendgemaakt aan het
Rekenhof, aan de Inspectie van Financiën, aan de secretaris-generaal
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de
Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen evenals aan de
ambtenaren aangeduid door dit besluit.

Brussel, 6 oktober 2008.

De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
bevoegd voor Huisvesting,

Mevr. F. DUPUIS

Vu l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, modifiée par
l’ordonnance du 31 janvier 2008;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 mars 1999 relatif aux délégations de signatures en matières
financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du
Gouvernement du 16 mars et 29 novembre 2001, 30 mars, 15 juin,
13 juillet et 19 octobre 2006, 19 juillet 2007 et 22 mai 2008 notamment les
articles 5, 27°) et 10;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 juillet 2004, fixant la répartition des compétences entre les ministres
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, notamment l’arti-
cle 4, 2°;

Vu l’arrêté ministériel du 22 juillet 2004 fixant les compétences du
Secrétaire d’Etat régional adjoint au Ministre-Président du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l’Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement, notamment son article 5;

Considérant qu’il importe, dans un souci d’efficacité, de continuité,
de bonne gestion administrative et de sécurité juridique d’organiser
sans délai les délégations de pouvoir et de signature au sein de
l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement pour
ce qui concerne la gestion des inscriptions hypothécaires prises au
profit de l’ancienne province du Brabant,

Arrête :

Article 1er. Délégation de pouvoir et de signature est donnée au
directeur général de l’Administration de l’Aménagement du Territoire
et du Logement pour se prononcer sur la recevabilité, l’acceptation ou
le rejet d’une demande relative aux actes d’ordre, de transfert ou de
mainlevée portant sur les inscriptions hypothécaires visés à l’article 5,
27°) de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement.

En application de l’article 10 du même arrêté, le directeur général est
autorisé à subdéléguer les pouvoirs et signatures visés à l’alinéa
précédent à un fonctionnaire revêtu au moins d’un grade de rang A2.

Art. 2. En cas d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires visés
à l’article 1er du présent arrêté, il est fait application de l’article 7,
alinéas 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signatures en
matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Minis-
tère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 4. Copie du présent arrêté est notifiée à la Cour de comptes, à
l’Inspection des Finances, au Secrétaire général du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale, au Contrôleur des engagements et des
liquidations ainsi qu’aux fonctionnaires désignés par le présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2008.

La Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement,

Mme F. DUPUIS
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