
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35799]
23 AUGUSTUS 2013. — Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende vaststelling

van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI’S en individuele waterzuiverings-
installaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2014

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals
aangevuld door het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en het
decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassingen van de begroting 1996, inzonderheid
op de artikelen 32duodecies en 32terdecies;

Gelet op decreet van 21 december 2001 houdende wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op decreet van 24 december 2004 houdende wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het feit dat de kredieten voor het uitvoeren van bedoeld subsidiëringsprogramma worden bepaald bij de
opmaak van de begroting van het desbetreffende jaar;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd het programma onderworpen aan
de watertoets;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 32terdecies, § 1, 2° van voormelde wet het eerste
kwartaalprogramma 2014 door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt opgemaakt in overleg met de rioolbeheerders;

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij dit programma, na goedkeuring, zal bekendmaken aan de
betrokken rioolbeheerders en gemeenten;

Besluit :

Artikel 1. § 1. In uitvoering van de artikels 32duodecies § 2 en 32terdecies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aangevuld door het decreet van 22 december 1995
en 8 juli 1996, wordt het ontwerp van rollend subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI’S en
individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2014 vastgesteld als weergegeven in de
bijlage 1 en 2 gevoegd bij dit besluit.

§ 2. De projecten opgenomen op het programma 2014, eerste kwartaal, worden definitief vastgesteld.

§ 3. De projecten voorkomende op het in § 1 bedoelde ontwerp van subsidiëringsprogramma komen enkel in
aanmerking voor subsidiëring binnen de budgettaire perken, overeenkomstig de in uitvoering van artikel 32duodecies
van voormelde wet van 26 maart 1971 vastgestelde voorwaarden.

Art. 2. De Vlaamse Milieumaatschappij deelt het in artikel 1 bedoelde subsidiëringsprogramma voor het eerste
kwartaalprogramma 2014 mee aan de betrokken gemeenten en rioolbeheerders;.

Art. 3. De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2014, eerste kwartaal, worden uiterlijk 9
maanden na de in artikel 2 bedoelde bekendmaking ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Brussel, 23 augustus 2013.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen

[2013/204939]
2 SEPTEMBER 2013. — Besluit van de administrateur-generaal betreffende subdelegatie

van sommige beslissingsbevoegdheden inzake algemene werking aan
personeelsleden van Toerisme Vlaanderen

De administrateur-generaal van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid ″Toerisme Vlaanderen″, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011;

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,
artikel 19 en 20;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 18 december 2012 betreffende subdelegatie van sommige
beslissingsbevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van Toerisme Vlaanderen;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte werking van het agentschap, aangewezen is om sommige
beslissingsbevoegdheden te subdelegeren aan ambtenaren van de afdeling Kennis en Kwaliteit, de afdeling Marketing,
de afdeling Internationale Markten en de afdeling Toerisme voor Allen,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
″Toerisme Vlaanderen″ en regelt de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden, de diensthoofden
en hun personeelsleden, inclusief de personeelsleden werkzaam in de buitenlandkantoren van het agentschap.
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Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1o administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de algemene leiding, de werking en de

vertegenwoordiging van het agentschap;
2o afdeling : de afdeling Kennis en Kwaliteit, de afdeling Marketing, de afdeling Internationale Markten en de

afdeling Toerisme voor Allen;
3o afdelingshoofd : het personeelslid dat belast is met de leiding van een afdeling;
4o agentschap : Toerisme Vlaanderen, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid;
5o buitenlanddirecteur : leidinggevend personeelslid van de buitenlandkantoren van het agentschap;
6o dienst : een entiteit die deel uitmaakt van een afdeling;
7o diensthoofd : het personeelslid dat belast is met de leiding van een dienst binnen het hoofdkantoor van het

agentschap;
8o directieteam : het managementorgaan van Toerisme Vlaanderen, samengesteld uit de administrateur-generaal

en de afdelingshoofden.
Art. 3. § 1. 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 de relevante wetten,
decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, instructies, richtlijnen en
beslissingen, alsook van de desbetreffende beheersovereenkomst.

§ 2. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen alleen uitgeoefend worden binnen de perken
van de taakstelling van de betrokken entiteiten van de kredieten en middelen die onder het beheer van de betrokken
entiteit ressorteren.

Art. 4. 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 van de
bedoelde aangelegenheden;

2o de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de
bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

3o het afsluiten van overeenkomsten.

HOOFDSTUK 2. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting
Art. 5. § 1. De afdelingshoofden en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie hebben delegatie om,

in het kader van de uitvoering van de begroting en binnen de perken van de in de begroting vastgelegde kredieten en
middelen die onder het beheer van hun entiteit ressorteren, de beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan
van verbintenissen en het nemen van de eraan verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit
voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en
inkomsten.

§ 2. De delegatie, vermeld in paragraaf 1, is beperkt tot 8500 euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 6. Met betrekking tot de niet aan het afdelingshoofd of aan het diensthoofd van het Steunpunt

Vakantieparticipatie gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister, de
administrateur-generaal of een ander orgaan berust, heeft de in artikel 5 verleende delegatie aan de afdelingshoofden
en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie betrekking op de administratieve beslissingen en
handelingen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus, noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de
uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering, de minister, de administrateur-generaal of een ander orgaan.

Art. 7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en 6, treden de afdelingshoofden en het diensthoofd van het
Steunpunt Vakantieparticipatie, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus en van het systeem van de
interne controle, op als inhoudelijk ordonnateur voor hun entiteit.

Art. 8. De delegatie aan de afdelingshoofden en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie, verleend
bij artikel 5, 6 en 7, geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en
uitgavencyclus en het systeem van interne controle.

HOOFDSTUK 3. — Delegatie inzake interne organisatie en personeelsmanagement
Art. 9. De afdelingshoofden en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie hebben delegatie om de

beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van hunentiteit.
Art. 10. § 1. Inzake interne organisatie en personeelsmanagement hebben de afdelingshoofden, buitenlanddirec-

teuren en diensthoofden delegatie om ten aanzien van de personeelsleden van de entiteit waarover ze de leiding
hebben, de beslissingen te nemen in verband met :

1o het bepalen van de inhoud van de functiebeschrijving en de evaluatiecriteria van de proeftijd, rekening houdend
met de ter zake door het directieteam gemaakte afspraken;

2o het toestaan van jaarlijks verlof, omstandigheidsverlof, vormingsverlof en dienstvrijstelling binnen de grenzen
van het arbeidsreglement en de ter zake door de administrateur-generaal gemaakte afspraken;

3o de werktijdregeling, telewerken en ziektecontrole;
4o het aanduiden van het vervoermiddel dat functioneel en financieel het meest verantwoord is voor de dienstreis;
5o het verlenen van toelating om voor zendingsopdrachten gebruik te maken van hun privévoertuig;
6o het goedkeuren van staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden en reis- en verblijfskosten bij

binnenlandse zendingen in zover ze betrekking hebben op hun personeel of verband houden met de werking van de
aan hun entiteit verbonden comités, commissies, advies-, overleg- of beroepsorganen, binnen de in het agentschap
gemaakte afspraken en verdelingen.

§ 2. Inzake interne organisatie en personeelsmanagement hebben de afdelingshoofden en het diensthoofd van het
Steunpunt Vakantieparticipatie delegatie om ten aanzien van de personeelsleden van hun entiteit de beslissingen te
nemen in verband met :

1o het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van één dag in de buurlanden;
2o het goedkeuren van vormingsactiviteiten.
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§ 3. Inzake interne organisatie en personeelsmanagement hebben de buitenlanddirecteuren delegatie om ten
aanzien van het buitenlandkantoor waarover zij belast zijn met de leiding, de beslissingen te nemen in verband met :

1o de goedkeuring van toelagen en vergoedingen die in het arbeidscontract van de betrokken personeelsleden
voorzien zijn, rekening houdend met de regelgeving ter zake van het agentschap;

2o het toestaan van zendingsopdrachten van een of meer dagen binnen de geografische entiteit die onder het
betrokken buitenlandkantoor ressorteert;

3o het goedkeuren van vormingsactiviteiten binnen de geografische entiteit die onder het betrokken buitenland-
kantoor ressorteert;

4o het openen en het beheren van een bankrekening in het land waar het buitenlandkantoor gevestigd is op naam
van het buitenlandkantoor, dan wel op eigen naam als de lokale wetgeving de eerste optie uitsluit, en met een gedeeld
mandaat mede op naam van de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen;

5o het goedkeuren van structurele uitgaven en facturen die betrekking hebben op personeelskosten (lonen,
vergoedingen, terugbetalingen, ...) en op werkingskosten (huur kantoor, huur kantooruitrusting, ...) van het
buitenlandkantoor, binnen de perken van een goedgekeurd jaarbudgetplan en rekening houdende met de regelgeving
ter zake van Toerisme Vlaanderen;

6o de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van het buitenlandkantoor, met inbegrip van
het procesmanagement en van het communicatiemanagement naar derden binnen de geografische entiteit die onder
hen ressorteert;

7o de uitrusting, de informatie- en communicatiesystemen van het betrokken buitenlandkantoor, waarbij een
maximale compatibiliteit met de TVL-systemen wordt nagestreefd en rekening houdend met de Belgische wetgeving
inzake overheidsopdrachten, het samenwerkingsprotocol tussen de entiteiten van het Departement internationaal
Vlaanderen en de regelgeving ter zake van Toerisme Vlaanderen;

8o beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en met het oog op het goed
functioneren van het buitenlandkantoor, conform het huishoudelijk reglement; voor niet courante beslissingen
raadpleegt de directeur van het buitenlandkantoor het afdelingshoofd Internationale Markten;

9o verbintenissen aan te gaan en facturen goed te keuren tot een bedrag van 8500 euro, exclusief btw, binnen de
perken van de in de begroting vastgelegde kredieten en middelen toegekend aan het betrokken buitenlandkantoor.

§ 4. Inzake interne organisatie en personeelsmanagement hebben de diensthoofden delegatie ten aanzien van de
personeelsleden van hun dienst de beslissingen te nemen in verband met het toestaan van zendingsopdrachten van één
dag in het binnenland.

HOOFDSTUK 4. — Delegatie inzake briefwisseling

Art. 11. § 1. De afdelingshoofden en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie hebben delegatie voor
de ondertekening van de briefwisseling van hun entiteit met andere diensten van de Vlaamse overheid en met derden.

§ 2. De buitenlanddirecteuren hebben delegatie tot ondertekening van de uitgaande courante briefwisseling van
het buitenlandkantoor.

§ 3. Onverminderd de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, hebben de afdelingshoofden, het diensthoofd van het
Steunpunt Vakantieparticipatie en de buitenlanddirecteuren geen delegatie voor de ondertekening van de vol-
gende categorieën van briefwisseling :

1o briefwisseling van beleidsmatige aard;

2o andere briefwisseling die het niveau van individuele dossiers overstijgt;

3o antwoorden op vragen om uitleg, interpellaties en schriftelijke vragen van volksvertegenwoordigers;

4o briefwisseling of nota’s gericht aan burgemeesters, schepenen, provinciegouverneurs of gedeputeerden van een
provincie;

5o antwoorden op brieven van het Rekenhof;

6o briefwisseling of nota’s gericht aan de Inspectie van Financiën;

7o briefwisseling of nota’s gericht aan een Vlaams minister of aan N-functies bij de Vlaamse overheid.

Art. 12. De administrateur-generaal kan, bij eenvoudige beslissing, instructies uitvaardigen die ertoe strekken :

1o bijkomende categorieën van briefwisseling aan zijn voorafgaand visum te onderwerpen;

2o briefwisseling betreffende bepaalde individuele dossiers aan zijn voorafgaand visum te onderwerpen;

3o de bedoelde categorieën van briefwisseling nader te omschrijven.

Art. 13. § 1. De personeelsleden van Toerisme Vlaanderen hebben delegatie om gewone en aangetekende
zendingen die bestemd zijn voor hun entiteit in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen.

§ 2. De personeelsleden van ten minste rang C1 hebben delegatie om uittreksels en afschriften van documenten die
betrekking hebben op hun entiteit eensluidend te verklaren en af te leveren.

HOOFDSTUK 5. — Regeling bij vervanging

Art. 14. De bij dit besluit verleende delegaties aan afdelingshoofden worden tevens verleend aan het personeelslid
dat met de waarneming van de functie van afdelingshoofd belast is of het afdelingshoofd vervangt bij tijdelijke
afwezigheid of verhindering.

Ingeval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van
zijn graad en handtekening, de formule ″voor het afdelingshoofd, afwezig″.

Art. 15. De vervangingsregeling wordt vastgesteld in een besluit van het afdelingshoofd. Een afschrift van het
besluit wordt aan de administrateur-generaal bezorgd.
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HOOFDSTUK 6. — Bedrijfscontinuïteitsmanagement
Art. 16. Als de administrateur-generaal in het kader van bedrijfscontinuïteitsmanagement in de onmogelijkheid

verkeert om zijn rol als crisismanager op te nemen, wordt deze rol bij delegatie opgenomen door het oudste aanwezige
afdelingshoofd.

HOOFDSTUK 7. — Gebruik van delegaties en verantwoording
Art. 17. De personeelsleden aan wie beslissingsbevoegdheden worden gesubdelegeerd, nemen de nodige

zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de in dit besluit verleende delegaties.
Art. 18. Het gebruik van de verleende delegaties kan door de administrateur-generaal nader worden geregeld bij

eenvoudige beslissing die wordt verspreid in de vorm van een dienstorder of nota.
Art. 19. § 1. Alle delegaties en subdelegaties die bij dit besluit zijn verleend kunnen door de administrateur-

generaal of door het betrokken afdelingshoofd of diensthoofd worden geschorst of ingetrokken.
§ 2. De administrateur-generaal of het afdelingshoofd kunnen te allen tijde de delegaties die door hen zijn

verleend, zelf uitoefenen.
Art. 20. De afdelingshoofden en het diensthoofd van het Steunpunt Vakantieparticipatie zijn ten aanzien van de

administrateur-generaal verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties.
Art. 21. § 1 De administrateur-generaal kan op ieder ogenblik aan de afdelingshoofden en het diensthoofd van het

Steunpunt Vakantieparticipatie verantwoording vragen door middel van een rapport over het gebruik van de
verleende delegaties. Het rapport wordt door het afdelingshoofd of het diensthoofd van het Steunpunt Vakantiepar-
ticipatie aan de administrateur-generaal voorgelegd, uiterlijk de vijftiende werkdag na het verstrijken van de periode
waarop het rapport betrekking heeft.

§ 2. Het rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties
in de betrokken periode werden genomen.

§ 3. De in het rapport verstrekte informatie is exact, toereikend en ter zake dienend; ze is niet overmatig. Ze is op
een degelijke wijze gestructureerd en wordt op een toegankelijke wijze voorgesteld.

§ 4. De administrateur-generaal kan bij eenvoudige beslissing nadere instructies geven betreffende de concrete
informatie die per gedelegeerde aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en een verplicht te volgen
schema voor de rapportering vaststellen.

HOOFDSTUK 8. — Opheffing en inwerkingtreding
Art. 22. Het besluit van de administrateur-generaal van 18 december 2012 betreffende subdelegatie van sommige

beslissingsbevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van Toerisme Vlaanderen wordt opgeheven.
Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 15 september 2013.
Brussel, 2 september 2013

De administrateur-generaal van het agentschap Toerisme Vlaanderen,
P. DE WILDE

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/204934]
6 AOUT 2013. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation de biens immeubles à Lessines (Wannebecq)

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du
Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993
et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6, § 1er, X, 1o;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique, notamment l’article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées par
l’Exécutif régional wallon;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques modifiés par les décrets
programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009 et
du 10 décembre 2009, précise à son chapitre II, article 2bis que « en cas d’expropriation, il est procédé conformément
aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique »;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du
25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures d’accueil d’activités économiques;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres

et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 9;
Considérant qu’il est d’utilité publique de réaliser une liaison entre l’autoroute A8, Lessines et Grammont;
Considérant que la ville de Lessines constitue un pôle industriel essentiel de la région reconnu entre autre pour ses

sites carriers;
Considérant que la réalisation du contournement de Lessines, par la prolongation de la route N56, est

indispensable au développement économique régional;
Considérant que ce contournement de Lessines permettra également d’atténuer les effets négatifs liés à

l’intensification du trafic sur les différents axes routiers dont ceux desservant le centre-ville;
Considérant que les axes routiers urbains seront ainsi désengorgés du passage d’un charroi de camions de

gros tonnages qui constitue une source importante de graves nuisances pour les riverains tout en multipliant les risques
d’accidents graves;
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