
Art. 12. § 1. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt driemaandelijks verantwoording afgelegd door
middel van een rapport dat door de gemachtigde personeelsleden aan het afdelingshoofd wordt voorgelegd. Het
rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de betrokken
periode werden genomen. Het afdelingshoofd kan, buiten deze verplichte rapportering, op ieder ogenblik aan de
gemachtigde personeelsleden verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde
aangelegenheid.

§ 2. Het periodiek rapport wordt opgemaakt op de wijze bepaald door het afdelingshoofd.

Het afdelingshoofd kan nadere instructies geven betreffende de concrete informatie die per gedelegeerde
aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en kan een verplicht te volgen schema voor de rapportering
vaststellen.

Art. 13. Het afdelingshoofd heeft het recht om, de verleende delegaties tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te heffen.

In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk
werd opgeheven, genomen door het afdelingshoofd.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2013.

Brussel, 1 augustus 2013.

Het afdelingshoofd van de Afdeling Bouwprojecten,
L. Van Medegael

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[2013/205288]

13 SEPTEMBER 2013. — Uitzendbureau. — Schrapping erkenning

De administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie heeft namens de
Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 13 september 2013 de erkenning op naam
Pollux Personeelsdiensten, Borchwerf 10A, 4704 RG Roosendaal, Nederland, om onder het nummer VG.2001/U de
activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 13 september 2013.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2013/205292]
21 MEI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning

van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
wat betreft de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest voor de persoonstegoedrekeningen in het
Europees registersysteem

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op de Verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en
beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en
beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1193/2011
van de Commissie van 18 november 2011 tot instelling van een EU-register voor de op 1 januari 2013 beginnende
handelsperiode en de daaropvolgende handelsperioden van de EU-regeling voor de handel in emissierechten
krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en beschikking nr. 280/2004/EG van het
Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2216/2004 en (EU) nr. 920/2010 van
de Commissie;

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, artikel 17 en 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse
Regering, artikel 6, 1o;

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,

Overwegende het Koninklijk besluit van 9 juli 2010 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van
België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan,

Besluit :

Enig artikel. Aan artikel 5, § 1, van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende
en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, gewijzigd bij ministerieel
besluit van 23 november 2009, wordt een punt 19o toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 19o op te treden als wettelijke vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest, in zijn hoedanigheid van persoon die
de opening van de rekening aanvraagt en van rekeninghouder van de persoonstegoedrekeningen in het registersys-
teem, geopend overeenkomstig artikel 13 van de Verordening nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010
inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees
Parlement en de Raad en beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad. ».

Brussel, 21 mei 2012.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
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