
Art. 2. In artikel 257, § 1, 2o, tweede lid, van hetzelfde wetboek wordt het bedrag ″5,40 EUR″ voor het Vlaamse
Gewest voor het aanslagjaar 2010 vervangen door het bedrag ″6,90 euro″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 2 april 2010.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2010/201877]

1 FEBRUARI 2010. — Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie van het agentschap Inspectie
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed houdende delegatie van bevoegdheden

Het Afdelingshoofd Inspectie,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;
Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 7 en 10, § 4;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium;
Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden

van de Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van

beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 1 augustus 2006 houdende delegatie van bevoegdheden

met betrekking tot inspectietaken
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 betreffende het financiële en materiële beheer van

de dienst met afzonderlijk beheer Herstelfonds.

Besluit :

Artikel 1. Onverminderd artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van
de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de
Vlaamse overheid en binnen de hierna vermelde grenzen en voorwaarden, worden de aan het afdelingshoofd van de
afdeling Inspectie van het agentschap Inspectie RWO (hierna : afdeling) gedelegeerde bevoegdheden via subdelegatie
verleend aan de directeurs (N-2) van de afdeling :

1o het gunnen van overheidsopdrachten, evenals het plaatsen en inhoudelijk goedkeuren van inkooporders, die
betrekking hebben op de werking van hun provinciale cel tot een maximumbedrag van 2500,- euro inkooporder zonder
dat deze bevoegdheden in strijd mogen zijn met het centrale aankoopbeleid van het agentschap;

2o het nemen van beslissingen over de uitvoering van de in 1o bedoelde overheidsopdrachten tenzij er een
financiële weerslag is van 15 % of hoger boven het initiële gunningsbedrag en voor zover het eindbedrag van de
opdracht door deze financiële weerslag de 2500,- euro niet overschrijdt;

3o het inhoudelijk goedkeuren van reis- en maaltijdvergoedingen voor dienstreizen van de onder de directeur
ressorterende personeelsleden;

4o het goedkeuren van de staten van de onder de directeur ressorterende personeelsleden voor het bekomen van
de gevaartoelage en, onverminderd de toepassing van de compensatieregeling in het arbeidsreglement, de toelagen
voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling;

5o het verlenen van de toelating tot het opnemen van teveel gepresteerde uren aan de onder de directeur
ressorterende personeelsleden.

Art. 2. De bij dit besluit aan de directeur gedelegeerde beslissingsbevoegdheden, kunnen enkel uitgeoefend
worden voor aangelegenheden die tot de taken van zijn provinciale cel behoren.

Art. 3. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met
inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook
van de beheersovereenkomst tussen het agentschap en het lid/de leden van de Vlaamse Regering dat/die bevoegd
is/zijn voor het beleidsdomein waartoe het intern verzelfstandigd agentschap behoort.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2010.

Brussel, 1 februari 2010.

Het afdelingshoofd,
P. VANHOUTTE
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