
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[2010/24120]
Personeel. — Pensionering

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2010 wordt met ingang van
1 oktober 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan
de heer Renders, Gérard, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te voeren.

*

REGIE DER GEBOUWEN

[2010/03269]
Personeel. — Opruststellingen

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2009 is aan de heer Andrien,
Brice J.-M. J., ambtenaar van de klasse A1 bij de Waalse Diensten 1 -
Directie te Bergen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang
van 1 mei 2010.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 24 november 2009 is aan de heer Lejour,
Michel A.J.L., ambtenaar van de klasse A2 bij de Waalse Diensten 2 -
Directie te Aarlen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang
van 1 mei 2010.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2009 is aan de heer Smeyers,
Christian K.F., ambtenaar van de klasse A3 bij de Internationale
instellingen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van
1 mei 2010.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2009 is aan de heer Derboven,
Luc R.A.M., ambtenaar van de klasse A2 bij de Vlaamse Diensten 2 -
Directie te Antewrpen, eervol ontslag uit zijn functie verleend met
ingang van 1 mei 2010.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2010/35289]
28 OKTOBER 2009. — Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het

beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie houdende subdelegatie van functionele delegaties aan de
adviseur van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, belast met de leiding van het permanent
secretariaat van het Milieuhandhavingscollege

Het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 69;

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[2010/24120]
Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté ministériel du 18 mars 2010, démission honorable de ses
fonctions d’attaché est accordée, à partir du 1er octobre 2010, à
M. Renders, Gérard, qui est admis à faire valoir ses droits à la pension
de retraite.

Par le même arrêté, l’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique
de ses fonctions.

REGIE DES BATIMENTS

[2010/03269]
Personnel. — Pensions de retraite

Par arrêté ministériel du 24 octobre 2009, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er mai 2010, à M. Andrien,
Brice J.-M. J., fonctionnaire de la classe A1 aux Services wallons 1 -
Direction à Mons.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

Par arrêté ministériel du 24 novembre 2009, démission honorable de
ses fonctions est accordée à partir du 1er mai 2010 à M. Lejour,
Michel A.J.L., fonctionnaire de la classe A2 aux Services wallons 2 -
Direction à Arlon.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

Par arrêté ministériel du 23 octobre 2009, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er mai 2010 à M. Smeyers,
Christian K.F., fonctionnaire de la classe A3 aux Institutions inter-
nationales.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.

Par arrêté ministériel du 1er octobre 2009, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er mai 2010 à M. Derboven,
Luc R.A.M., fonctionnaire de la classe A2 aux Services flamands 2 -
Direction à Anvers.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite et autorisé
à porter le titre honorifique de son grade.
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Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu
en Natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.4.22;
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 ministeries;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse

Regering gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse

overheid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het Beleidsdomein

Leefmilieu, Natuur en Energie;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties

aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van delegaties aan het hoofd van het

departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° hoofd van het departement : de leidend ambtenaar van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

2° de adviseur (hierna genoemd : de griffier) : de ambtenaar van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
belast met de leiding van het permanent secretariaat van het Milieuhandhavingscollege;

3° het permanent secretariaat (hierna genoemd : de griffie) : het permanent secretariaat van het Milieuhandha-
vingscollege, vermeld in artikel 16.4.22, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid.

Art. 2. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid van niveau A dat
behoort tot de griffie van het Milieuhandhavingscollege en dat de griffier vervangt bij tijdelijke afwezigheid of
verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de
vermelding van zijn graad en zijn handtekening : «voor de griffier van het Milieuhandhavingscollege, afwezig».

Art. 3. De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK II. — Delegaties van algemene aard

Art. 4. De griffier is gemachtigd om :

1° de dagelijkse briefwisseling die verband houdt met zijn opdracht te ondertekenen, onverminderd de
bijzondere regeling die geldt voor de antwoorden op brieven van het Rekenhof met betrekking tot de door het
Hof geformuleerde opmerkingen en met uitzondering van antwoorden op kabinetsnota’s en parlementaire
vragen;

2° gewone en aangetekende zendingen, geadresseerd aan de griffie in ontvangst te nemen;

3° uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van de griffie eensluidend te
verklaren en af te geven;

4° staten van verschuldigde sommen goed te keuren betreffende de presentiegelden en de reis- en verblijfkosten
van de personeelsleden van de griffie, in zover ze verband houden met de werking van de griffie.

HOOFDSTUK III. — Delegaties betreffende het gunnen en de uitvoering van overheidsopdrachten

Art. 5. De griffier is gemachtigd om binnen de perken van de goedgekeurde kredieten van de administratieve
begroting en binnen de perken van de budgetten toegekend aan het Milieuhandhavingscollege, in het kader van de
uitvoering van de taken die aan de griffie zijn toevertrouwd :

1° de bestekken voor leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren;

2° de wijze te kiezen waarop de opdrachten worden gegund;

3° opdrachten voor leveringen of diensten te gunnen en toe te zien op de uitvoering ervan.

Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van de bedragen in duizend EUR, die in de hiernavolgende tabel
zijn opgenomen :

Openbare aanbeste-
ding of algemene
offerteaanvraag

Beperkte aanbeste-
ding of beperkte offer-

teaanvraag

Onderhandelings-
procedure met
bekendmaking

Onderhandelings-
procedure zonder

bekendmaking

Leveringen 50 30 20 5

Diensten 50 30 20 5

Art. 6. De griffier is bevoegd om :

1° boeten kwijt te schelden;

2° prijsherzieningen, die voortvloeien uit de overeenkomsten in kwestie, goed te keuren tot 10 % van het bedrag
van de overeenkomst en in zoverre hierdoor de bedragen zoals opgenomen in artikel 5 niet worden
overschreden;

3° 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 en in zoverre
hierdoor de bedragen zoals opgenomen in artikel 5 niet worden overschreden.
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HOOFDSTUK IV. — Delegaties betreffende in betalingstelling (ordonnanceringen).

Art. 7. De griffier is gemachtigd om binnen de perken van de bestaande regelgeving en binnen de perken van de
goedgekeurde kredieten van de administratieve begroting en de Minafondsbegroting, de facturen of de verklaringen
van schuldvorderingen goed te keuren die worden ingediend om betaling te bekomen van werken, leveringen of
diensten, wanneer daaromtrent door de Griffier een regelmatige overeenkomst werd afgesloten of een regelmatige
bestelling werd gedaan.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 8. Over het gebruik van de in de hoofdstukken II, III en IV bedoelde bevoegdheden wordt door middel van
een financieel overzicht viermaandelijks gerapporteerd aan het hoofd van het departement.

Art. 9. Het hoofd van het departement kan te allen tijde de verleende subdelegaties geheel of gedeeltelijk
intrekken.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2009.

Brussel, 28 oktober 2009.

Het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Secretaris-generaal,
J.-P. HEIRMAN

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2010/35288]

19 MAART 2010. — Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het
beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie houdende subdelegatie van functionele delegaties aan de
adviseur van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, belast met de leiding van het permanent
secretariaat van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving

Het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu
en Natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer;

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 ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse
Regering gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het Beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties
aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van delegaties aan het hoofd van het
departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° hoofd van het departement : de leidend ambtenaar van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

2° Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving : de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld
in artikel 16.2.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

3° de adviseur (hierna genoemd : de vaste secretaris) : de ambtenaar van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, belast met de leiding van het permanent secretariaat van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving;

4° het permanent secretariaat : het permanent secretariaat van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving,
vermeld in artikel 16.2.10 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Art. 2. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid van niveau A dat
behoort tot het permanent secretariaat van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving en dat de vaste secretaris
vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het
betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening : « voor de vaste secretaris van de
Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, afwezig ».

Art. 3. De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
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