
HOOFDSTUK 4. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting

Art. 8. De delegatie aan de leden geldt met behoud van de toepassing van de bevoegdheden en opdrachten van
de andere actoren in de uitgavencyclus, en met behoud van de toepassing van de verplichting tot het instellen van een
functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers.

Art. 9. De leden van het managementcomité zijn gemachtigd om binnen de grenzen van de budgetten die aan hen
zijn toegewezen en die door de administrateur-generaal bevestigd werden, in het kader van de taken die aan hun
afdeling of bevoegdheidsdomein zijn toevertrouwd de beslissing te nemen met betrekking tot het aangaan van
verbintenissen, het nemen van de daaraan verbonden vastleggingen, met uitzondering van de beperking, vermeld in
artikel 10, het goedkeuren van verplichtingen en de daaruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vastleggen van
de vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten. Deze delegatie geldt met behoud van de toepassing
van de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële
afhandeling van dossiers.

Art. 10. Elk lid van het managementcomité moet een marge van 20 % in hun begroting reserveren die niet mag
worden vastgelegd, voor de definitieve schriftelijke toestemming van de administrateur-generaal in het laatste
kwartaal.

HOOFDSTUK 5. — Delegatie inzake overheidsopdrachten

Art. 11. De leden van het managementcomité hebben delegatie om overheidsopdrachten te gunnen voor hun
afdeling voor een bedrag van ten hoogste 9.000 euro. De leden van het managementcomité hebben delegatie om de
beslissingen te nemen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag
geldt de delegatie alleen binnen het voorwerp van de opdracht en voor een gezamenlijk bedrag dat niet hoger mag zijn
dan het initiële gunningsbedrag.

HOOFDSTUK 6. — Vervanging van de leden van het managementcomité

Art. 12. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van de leiding van een afdeling of een stafdienst belast is of dat personeelslid vervangt bij tijdelijke
afwezigheid of verhindering. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van een hoofd van een afdeling of stafdienst
plaatst het personeelslid dat hem vervangt boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening de formule :
« Voor het hoofd van de afdeling/de staffunctionaris, afwezig ».

HOOFDSTUK 7. — Vervanging van de administrateur-generaal

Art. 13. De administrateur-generaal van het agentschap wordt vervangen door de persoon die de hoogste in rang
is van het managementcomité van de instelling. Die persoon beschikt over handtekeningbevoegdheid, met
uitzondering van de domeinen die door de wetten, decreten, richtlijnen en omzendbrieven en reglementen van interne
orde zijn uitgesloten. De persoon die de administrateur-generaal vervangt, tekent met de formule « Voor de
administrateur-generaal, afwezig ».

HOOFDSTUK 8. — Slotbepalingen

Art. 14. Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in artikel 7 tot en met 10, maakt het lid van het
managementcomité maandelijks een activiteitenverslag op, dat aan de administrateur-generaal wordt bezorgd.

Art. 15. De administrateur-generaal kan te allen tijde de verleende delegatie of subdelegatie geheel of gedeeltelijk
intrekken en individuele dossiers naar zich toe trekken.

Art. 16. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 17. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Brussel, 23 juni 2011.

De administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen,

P. HUVENNE

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[C − 2011/35506]

22 JUNI 2011. — Besluit van de secretaris-generaal
van het Departement Werk en Sociale Economie

houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden

De secretaris-generaal van het departement Werk en Sociale Economie,

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005,
22 december 2006, 27 april 2007 en 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Werk en Sociale Economie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005; 16 december 2005, 10 maart 2006,
31 maart 2006, 24 november 2006 en 24 april 2009;

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; op artikelen 19 en 20;
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Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie van 6 mei 2009
houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake de uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeel-
name en diversiteit aan het afdelingshoofd van het Departement Werk en Sociale Economie;

Overwegende dat met het oog op een doeltreffende en efficiënte vervulling van de opdrachten van het
Departement Werk en Sociale Economie, het noodzakelijk is om sommige bevoegdheden inzake interne organisatie te
delegeren aan personeelsleden van het Departement Werk en Sociale Economie,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° afdelingshoofd werkgelegenheidsbeleid : het hoofd van de afdeling werkgelegenheidsbeleid van het
Departement Werk en Sociale Economie;

2° afdelingshoofd inspectie : het hoofd van de afdeling inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie;

3° EAD-besluit : besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden
en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit;

Art. 2. De afdelingshoofden hebben elk, voor wat betreft het personeel van de respectieve afdeling, delegatie om :

1° periodieke onkostenstaten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de dienstopdracht goed te
keuren;

2° personele vormingsaanvragen, in zoverre die door de stafdienst personeel en organisatie gunstig werden
beoordeeld, goed te keuren.

Art. 3. Het hoofd van de stafdienst juridische dienstverlening en externe relaties heeft delegatie om de
onkostenstaten van de personeelsleden die behoren tot de stafdienst en die rechtstreeks verband houden met de
uitoefening van de dienstopdracht goed te keuren.

Art. 4. Met behoud van de toepassing van artikel 2, heeft het afdelingshoofd werkgelegenheidsbeleid delegatie
om :

1° met betrekking tot het EAD-beleid tot een bedrag van maximaal 25.000 euro :

a) de plannen, vermeld in artikel 1, 16°, van het EAD-besluit, goed te keuren indien alle overeenkomstig het
EAD-besluit ingewonnen adviezen positief zijn, die beslissing op juridisch, financieel en administratief vlak uit te
voeren en aan de betrokkenen te betekenen;

b) de projecten, vermeld in artikel 16, van het EAD-besluit, goed te keuren indien alle overeenkomstig het
EAD-besluit ingewonnen adviezen positief zijn, die beslissing op juridisch, financieel en administratief vlak uit te
voeren en aan de betrokkenen te betekenen;

c) de subsidies niet uit te betalen, te verminderen of terug te vorderen, indien ingevolge de controle, vermeld in
artikel 18 van het EAD- besluit, blijkt dat de begunstigde de bepalingen van het EAD-besluit of de algemene
regelgeving inzake de toelagen niet naleeft, of voornoemde controle verhindert.

2° vastleggingen en ordonnanceringen te verrichten in het kader van het administratief departementaal beheer van
individuele subsidie- of aanbestedingsdossiers, met uitzondering van verrichtingen die een impact hebben op de
apparaatkredieten, betreffende :

a) de sectorconvenants Vlaamse werkgelegenheidsbeleid;

b) het competentiebeleid;

c) het subregionaal beleid;

d) het VIONA-onderzoeksprogramma;

e) het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

f) het EAD-beleid.

Art. 5. Met behoud van de toepassing van artikel 2, heeft het afdelingshoofd inspectie delegatie om op het vlak
van de individuele klachtenbehandeling :

1° klachten al dan niet aan een nader onderzoek te onderwerpen;

2° klachten door te verwijzen naar andere inspectiediensten of klachtenorganen;

3° controlerapporten en vaststellingen als gevolg van die rapporten te bezorgen aan andere inspectiediensten;

4° informatie uit te wisselen met andere inspectiediensten.

Art. 6. De bij dit besluit verleende delegaties aan de afdelingshoofden worden tevens verleend aan het
personeelslid dat met de waarneming van het ambt van de titularis is gelast of dat hem vervangt bij tijdelijke
afwezigheid of verhindering. In dit geval handtekent dit personeelslid met vermelding van zijn graad door middel van
de formule ″Voor het afdelingshoofd, afwezig″.

Art. 7. De gedelegeerden nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende delegaties.

Het gebruik van de verleende delegaties kan door de secretaris-generaal nader worden geregeld bij eenvoudige
beslissing die wordt verspreid onder de vorm van een dienstorder of nota.

Het gebruik van de verleende delegaties kan door de secretaris-generaal worden onderworpen aan periodieke
rapportering.
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Art. 8. De secretaris-generaal heeft het recht om, bij eenvoudige beslissing, de verleende delegaties tijdelijk, geheel
of gedeeltelijk op te heffen.

Art. 9. Het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie houdende
subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake de uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit aan het afdelingshoofd van het Departement Werk en Sociale Economie van 6 mei 2009 wordt opgeheven.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 22 juni 2011.

De secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie,
D. VANDERPOORTEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2011/203096]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

IZEGEM. — Krachtens het besluit van 6 juni 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn
de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Izegem.

De plans 1M3D8J G 103935 00, 1M3D8J G 104729 00 en 1M3D8J G 104730 00 liggen ter inzage bij het Agentschap
Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 6 juni 2011 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een
verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/203147]
Aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De heer Bernard Hubeau wordt aangewezen als voorzitter van de Vlaamse Woonraad.

Art. 2. De volgende personen zetelen als deskundigen in de Vlaamse Woonraad :

1o De heer Bernard Hubeau;

2o Mevr. Sien Winters;

3o De heer Filip Canfyn;

4o De heer Pascal De Decker;

5o De heer Robert Van Hoofstat.

Art. 3. De volgende personen zetelen in de Vlaamse Woonraad als vertegenwoordiger van het middenveld :

1o De heer Luc Gysen als lid en Mevr. Chantal Sysmans als plaatsvervanger, namens de Vlaamse Erkende
Maatschappijen Krediet en Verkoop;

2o Mevr. Myriam Indenkleef als lid en de heer Björn Mallants als plaatsvervanger, namens de Vereniging van
Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen;

3o Mevr. Myriam Vanvinckenroye als lid, namens het Vlaams Overleg Bewonersbelangen, sector sociale
verhuurkantoren;

4o Mevr. Ilse Van Bellegem als plaatsvervanger, namens de Vlaamse Architectenorganisatie NAV;

5o De heer Geert Inslegers als lid en de heer Paul Pataer als plaatsvervanger, namens het Vlaams Overleg
Bewonersbelangen, sector huurdersorganisaties;

6o De heer Michel Debruyne als lid en Mevr. Sandra Rosvelds als plaatsvervanger, namens het Algemeen
Christelijk Werknemersverbond;

7o De heer Michel Cappan als lid en Luc Wouters als plaatsvervanger, namens de Gezinsbond;

8o Mevr. Katelijne D’Hauwers als lid en de heer Fred Niemans als plaatsvervanger, namens het Algemeen
Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat;

9o Mevr. Anja Larik, als lid en de heer Geert Ramaekers als plaatsvervanger, namens de Bouwunie;

10o De heer Nico Moyaert als lid en Mevr. Kristien Berkein als plaatsvervanger, namens Confederatie
Immobiliënberoepen Vlaanderen;

11o De heer Marc Dillen als effectief lid en de heer Pieter Degraeve, als plaatsvervanger, namens Vlaamse
Confederatie Bouw;

12o De heer Robert Janssen als lid en Mevr. Anny Stevens als plaatsvervanger, namens Vereniging Inwoners van
Sociale woningen;

13o De heer Arne Proesmans als effectief lid en de heer Guido Straetmans als plaatsvervanger, namens Het Vlaams
Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen;
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