
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Vlaamse
Belastingdienst van 14 maart 2012 tot hernieuwde indeling van het agentschap Vlaamse Belastingdienst in
subentiteiten en tot vaststelling van het organogram.

De administrateur-generaal van het agentschap Vlaamse Belastingdienst,
D. VAN HERREWEGHE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2012/201679]
14 NOVEMBER 2011. — Besluit van de administrateur-generaal van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

houdende delegatie van specifieke beslissingsbevoegdheden

De administrateur-generaal van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel,

Gelet op het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk

vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het OPZ Geel van 6 april 2009 betreffende de delegatie van
bevoegdheden en de oprichting van het directiecomité, inzonderheid op de artikelen 22 en 23;

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (verder OPZ Geel).

Art. 2. § 1. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met
inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook van de
desbetreffende beheersovereenkomst.

§ 2. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt,
strekt de delegatie zich ook uit tot :

1o de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering ervan;

2o de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de
bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;
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Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de persoon die met de waarneming van
het ambt van de titularis is belast, die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering of die op enerlei wijze
voorzien in het toepasselijk personeelsstatuut het ambt van de titularis daadwerkelijk uitoefent.

Art. 4. De bij dit besluit verleende delegaties kunnen door de titularis ervan worden gesubdelegeerd aan
personeelsleden die voor hem werken tot op het meest functionele niveau. De titularis van subdelegaties heeft op zijn
beurt delegatie om materies die hem zijn gedelegeerd, verder te subdelegeren. Elke subdelegatie wordt schriftelijk aan
de administrateur-generaal gesignaleerd.

Art. 5. De in dit besluit niet gespecifieerde bevoegdheden blijven bij de administrateur-generaal. Hij kan ze op elk
moment verder bij addendum aan dit besluit delegeren.

Art. 6. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK II. — Algemene delegaties

Art. 7. Volgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de algemeen directeur,
de hoofdgeneesheer, de afdelingshoofden, de verpleegkundig directeur, de paramedisch directeur en de financieel
directeur van het OPZ Geel :

1o het in ontvangst nemen van gewone en aangetekende zendingen die aan hun afdeling of directie geadresseerd
zijn;

2o Het voor eensluidend verklaren en afgeven van uittreksels en afschriften van documenten die verband houden
met de taken van hun afdeling of directie;

3o Staten van verschuldigde sommen goed te keuren over de presentiegelden, de reis- en verblijfkosten en andere
toelagen en vergoedingen waarin het Vlaams personeelsstatuut voorziet, met behoud van de toepassing van de
beslissingen die in het Vlaams personeelsstatuut aan een ander orgaan worden toegewezen en voor zover ze verband
houden met de werking van hun afdeling of directie;

4o De dagdagelijkse briefwisseling voeren die verband houdt met hun afdeling of directie, met uitzondering van :

- brieven en nota’s gericht aan de ministers, hun kabinetten of het rekenhof;

- brieven of nota’s die een beleidsmatig karakter hebben of het niveau van individuele dossiers overstijgen en niet
van louter informatieve aard zijn;

- ontwerpen van antwoord op vragen om uitleg, interpellaties of schriftelijke vragen van Vlaamse volksvertegen-
woordigers;

- brieven die een nieuwe interpretatie van regelgeving inhouden;

HOOFDSTUK III. — Delegaties inzake organisatie-, patiënt-, personeels- en facilitair management

Art. 8. De algemeen directeur, de afdelingshoofden, de verpleegkundig directeur, de paramedisch directeur en de
financieel directeur van het OPZ Geel hebben delegatie om :

1o Het nemen van de leiding van de hun toevertrouwde afdeling of directie, uitoefenen van gezag, het zorgen voor
de motivatie, orde en tucht over de personeelsleden;

2o Het verlenen van dienstvrijstelling, vorming, specifieke verloven en het toestaan van binnen- en buitenlandse
zendingen van de personeelsleden die tot hun afdeling of directie behoren;

3o te beslissen in hoeverre het nodig is dat overuren worden gepresteerd;

Art. 9. Het afdelingshoofd MOD, de verpleegkundig directeur en het diensthoofd personeel zijn gemachtigd om :

1o getuigschriften en attesten betreffende het salaris, de vergoedingen en toelagen van de personeelsleden af te
geven;

2o onthaal nieuwe medewerkers, vormingsprogramma’s en -activiteiten vast te stellen;

3o de tewerkstelling van de aangeworven personeelsleden tijdens hun stageperiode te regelen.

Art. 10. De hoofdgeneesheer krijgt de bevoegdheid om periodiek kennis te geven van de globale patiëntenpo-
pulatie, de wijzigingen, de opnamen en ontslagen, de mutaties en de bezettingsgraad der bedden, opgedeeld naar
geslacht en naar onderscheidene ziekenhuisdiensten en andere activiteiten en diensten.

Art. 11. Het afdelingshoofd MOD heeft delegatie om de administrateur-generaal bij diens afwezigheid te
vervangen als voorzitter van het entiteitsoverlegcomité van OPZ Geel.

HOOFDSTUK IV. — Delegaties inzake financieel management

Art. 12. De algemeen directeur, het afdelingshoofd MOD, de financieel directeur en het diensthoofd boekhouding
van het OPZ Geel zijn gemachtigd om betalingen uit te voeren via systeem dubbele handtekening na goedkeuring van
de vorderingsstaten, onkostennota’s, facturen en rekeningen.

Art. 13. Het afdelingshoofd MOD en de financieel directeur zijn gemachtigd om :

1o facturen en vorderingsstaten bij werken, leveringen en diensten goed te keuren, alsook onkostennota’s, facturen
en rekeningen;

2o het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van gegunde overheidsopdrachten;

Art. 14. De financieel directeur is gemachtigd om :

1o post- en bankrekeningen te openen op naam van het agentschap;

2o in te staan voor de uitvoering van de goedgekeurde overheidsopdrachten;

3o het toezicht houden op de door de Raad van Bestuur goedgekeurde bouw- of investeringsprojecten;

4o alle uitgaven en teruggevorderde bedragen in verband met de schadeloosstelling van ongevallen goed te keuren
en te ordonnanceren.
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HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 15. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij eenvoudige beslissing en via addendum bij dit besluit,
de verleende delegaties tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te heffen of te herzien. In voorkomend geval worden de
beslissingen over de aangelegenheden waarvoor de delegatie werd opgeheven, genomen door de administrateur-
generaal.

Art. 16. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een afschrift van het besluit zal aan de minister
worden bezorgd.

Art. 17. Het besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Geel, 14 november 2011.

De administrateur-generaal van het extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel,
Pieter Jans

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2012/35378]
19 MAART 2012. — Ministerieel besluit houdende wijziging van diverse ministeriële besluiten

wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake wonen in Wonen-Vlaanderen

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 24, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de
decreten van 24 maart 2006 en 9 maart 2012, artikel 40, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij
het decreet van 29 april 2011, artikel 44, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006, en artikel 94;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, artikel 7 en 36;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten,
artikel 15, § 2, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de
procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, artikel 18, tweede lid,
artikel 19, derde lid, en artikel 22, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht,
vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van
bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van
het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale
correctie;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 oktober 2010 tot nadere invulling van de regels inzake de indeling van de
verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financiële
rapportering aan de Vlaamse overheid en de boekhoudkundige organisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 oktober 2011 met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister
gekoppeld aan de Prestatiedatabank;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die
de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 maart 2012;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat enerzijds het personeel van

het Departement RWO dat belast was met de beleidsondersteunende opdracht voor het woonbeleid en anderzijds de
met die beleidsondersteunende opdracht samenhangende budgettaire middelen met ingang van 1 januari 2012
overgedragen werden aan het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen; dat de formele overdracht van de
beleidsondersteunende opdrachten zelf, bij artikel 29, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, zoals het ingevoegd is bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2012, met ingang van dezelfde datum moet gebeuren; dat de verwijzing naar de betrokken
entiteiten en procedureregels, opgenomen in diverse ministeriële besluiten, daarmee eveneens met ingang van dezelfde
datum in overeenstemming moet gebracht worden;

Gelet op advies 51.050/3 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid wat betreft artikelen 11, 13, 14, 15, 17, 18 of delen ervan en artikelen 20

tot en met 26;
Overwegende dat er zich dringende correcties en verduidelijkingen opdringen in het boekhoudstelsel en het

prestatieregister van de sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op de afsluiting van het boekjaar 2011 en op
de implementatie van de Prestatiedatabank; dat de operationalisering van de visitatieraad, ingesteld bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010, zoals het gewijzigd werd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 maart 2012, geen verder uitstel duldt en afhankelijk is van de regeling van de vergoeding van de voorzitter ervan,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het
vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-
huurders worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 1° en 2° worden vervangen door wat volgt :

« 1° de VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van de Vlaamse Wooncode;
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