
Art. 3. De heer René Heylen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Adviescommissie, ter vervanging
van Mevr. Isabelle Moens, en maakt deel uit van de kamer voor gezondheidsvoorzieningen van de Adviescommissie.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan.

Brussel, 16 januari 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2015/200501]
23 JANUARI 2015. — Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie

van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006;

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 7 mei 2004, 26 juni 2005,
25 november 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005,
23 juni 2006, 22 december 2006 en 27 april 2007;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het ″Vlaams Zorgfonds″ tot een intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van
de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de

machtiging en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, het
laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007;

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,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Zorg en Gezondheid″, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, 31 maart 2006
en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van
het Vlaams Zorgfonds;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2014 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de erkenning
van gezondheidszorgberoepen en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 8 mei 2013 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake zorg en gezondheid aan de afdelingshoofden van het agentschap Zorg en Gezondheid;

Overwegende dat het voor een efficiënte beleidsuitvoering aangewezen is sommige bevoegdheden te delegeren tot
op het meest functionele niveau,

Besluit :

Afdeling 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Agentschap Zorg en Gezondheid van het Vlaams Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o agentschap : het Agentschap Zorg en Gezondheid;

2o minister : het lid van de Vlaamse Regering, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, vermeld in artikel 5, § 1, I,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, of het lid van de Vlaamse Regering,
bevoegd voor de aangelegenheden inzake de bijstand aan personen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 1o, 2o en 5o,
van dezelfde bijzondere wet;

3o administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap;

4o afdelingshoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van een afdeling van het agentschap.

Afdeling 2. — Delegaties betreffende interne organisatie

Art. 3. De afdelingshoofden hebben delegatie om :

1o dagelijkse briefwisseling die verband houdt met hun afdeling te ondertekenen, met behoud van de bijzondere
regeling die geldt voor het beantwoorden van de brieven van het Rekenhof;

2o gewone en aangetekende brieven die bestemd zijn voor hun afdeling in ontvangst te nemen;

3o uittreksels en afschriften van documenten die verband houden met de taken van hun afdeling eensluidend te
verklaren en af te leveren;

4o staten van verschuldigde sommen betreffende presentiegelden goed te keuren voor commissies, advies-,
overleg- of beroepsorganen die onder hun afdeling ressorteren;

5o regularisatieformulieren goed te keuren inzake de standaard werktijdregeling en dienstvrijstellingen voor de
personeelsleden van hun afdeling;
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6o de voorstellen tot eervolle onderscheiding goed te keuren;

7o attesten of verklaringen af te leveren die betrekking hebben op de aanvraag tot erkenning of de erkenning van
voorzieningen waarvoor hun afdeling bevoegd is;

8o de apparaatskredieten te beheren die jaarlijks worden toegewezen aan hun afdeling, rekening houdend met de
bepalingen van afdeling 3.

Afdeling 3. — Delegaties betreffende overheidsopdrachten

Art. 4. § 1. De afdelingshoofden hebben delegatie om overheidsopdrachten te gunnen tot een bedrag dat de
bedragen van onderstaande tabel niet overschrijdt :

Open aanbesteding
of open offertevraag

Beperkte aanbesteding
of beperkte offerteaanvraag

Onderhandelingsprocedure
met of zonder

voorafgaande bekendmaking

Werken 100.000 EUR 50.000 EUR 25.000 EUR

Leveringen 100.000 EUR 50.000 EUR 25.000 EUR

Diensten 100.000 EUR 50.000 EUR 25.000 EUR

De in bovenstaande tabel vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
§ 2. De afdelingshoofden hebben delegatie om de beslissingen te nemen over de uitvoering van overheids-

opdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie alleen binnen het voorwerp van de
opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % boven het initiële gunningsbedrag.

§ 3. De delegatie, vermeld in § 1, geldt niet voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op investerings-
goederen.

Afdeling 4. — Delegaties betreffende diverse aangelegenheden

Art. 5. § 1. De afdelingshoofden hebben voor materies die verband houden met hun afdeling, delegatie voor :

1o het verlenen van gereglementeerde subsidies;

2o het goedkeuren van rapporten en financiële verantwoordingsstukken van subsidiedossiers;

3o het goedkeuren van facturen en prestatiestaten bij werken, leveringen en diensten;

4o toezichts-, controle- en inspectietaken met inachtneming van artikel 13, derde lid, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ″Zorg en Gezondheid″;

5o het verlenen of verlengen van vergunningen of erkenningen, conform de geldende regelgevingen, met inbegrip
van het verlenen of verlengen van vergunningen of erkenningen onder bijzondere voorwaarden, met uitzondering van
het uiten van het voornemen tot weigering of het weigeren van vergunningen of erkenningen;

6o het wijzigen van vergunningen of erkenningen op vraag van een vergunde initiatiefnemer of erkende
voorziening, conform de geldende regelgevingen, met inbegrip van het wijzigen, op vraag van een vergunde
initiatiefnemer of erkende voorziening, van vergunningen of erkenningen onder bijzondere voorwaarden, met uitzon-
dering van het uiten van het voornemen tot weigering of het weigeren van het wijzigen van vergunningen of
erkenningen op vraag van de vergunde initiatiefnemer of erkende voorziening;

7o het uitvoeren van beslissingen, genomen door de minister of de administrateur-generaal.

§ 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in § 1, 5o tot en met 6o, gebruiken de afdelingshoofden een
besluit van de administrateur-generaal dat zij namens hem ondertekenen.

Afdeling 5. — Specifieke delegaties

Art. 6. Het afdelingshoofd van de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn heeft delegatie om inschrijvingsbewijzen af
te leveren aan het verzorgend personeel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en aan de personen
die beroepshalve activiteiten van zorg- en bijstandsverlening verrichten in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker
en die niet werken bij een welzijnsvoorziening als vermeld in artikel 2, 3o, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
de zorg- en bijstandsverlening.

Art. 7. Het afdelingshoofd van de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming heeft delegatie om :

1o de beslissingen te nemen over de bezwaren met betrekking tot tenlastenemingen, vermeld in artikel 41, § 1,
van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering;

2o de beslissingen te nemen over de bezwaren tegen de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 19quinquies,
§ 3, van het besluit, vermeld in 1o;

3o de beslissingen te nemen over de aanvragen tot verzaking van de terugvordering van de tegemoetkomingen die
ten onrechte uitbetaald werden, vermeld in artikel 29 en 30 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de
procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Art. 8. De teamverantwoordelijke van de Stafdienst Communicatie en Coördinatie, zijnde het personeelslid dat
belast is met de leiding van die Stafdienst, en de programma manager ICT, zijnde het personeelslid dat belast is met
de leiding van de Stafdienst ICT, hebben, voor materies die verband houden met die Stafdiensten in kwestie, delegatie
voor :

1o het goedkeuren van facturen en prestatiestaten bij werken, leveringen en diensten;

2o het plaatsen van bestellingen tot een bedrag van 2.500 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;

3o het goedkeuren van regularisatieformulieren inzake de standaard werktijdregeling en dienstvrijstellingen voor
personeelsleden van hun Stafdienst.
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Art. 9. De budgethouders van het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben delegatie voor het goedkeuren van
facturen en prestatiestaten bij werken, leveringen en diensten.

Afdeling 6. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 10. De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden ook verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van het ambt van de titularis is belast of dat de titularis 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, de formule ″Voor het afdelingshoofd, afwezig″ of voor wat de delegatie, vermeld in
artikel 8, betreft, de formule ″Voor de teamverantwoordelijke, afwezig″.

Art. 11. De afdelingshoofden kunnen, met akkoord van de administrateur-generaal, de bevoegdheden die
daarvoor in aanmerking komen, subdelegeren aan de personeelsleden van hun afdeling, tot op het meest functionele
niveau. De administrateur-generaal stelt het Rekenhof in kennis van de subdelegaties.

Art. 12. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt periodiek gerapporteerd aan de administrateur-
generaal.

Afdeling 7. — Slotbepalingen

Art. 13. Het besluit van de administrateur-generaal van 8 mei 2013, gewijzigd bij het besluit van administrateur-
generaal van 6 juni 2013, houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid aan de
afdelingshoofden van het agentschap Zorg en Gezondheid, wordt opgeheven.

Art. 14. Dit besluit wordt meegedeeld aan het Rekenhof.

Art. 15. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014, met uitzondering van artikel 7, 3o, dat uitwerking
heeft met ingang van 1 juli 2014.

Brussel, 23 januari 2015.

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
D. DEWOLF

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2015/200577]

23 JANUARI 2015. — Ontslag en benoeming van een lid van het raadgevend comité
bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Aan Mevr. Caroline Deiteren wordt met ingang van 1 januari 2015 ontslag verleend als lid van het
raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Art. 2. De heer Wim Van Esch wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot lid van het raadgevend comité
bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, als onafhankelijke deskundige, die
actief zijn op het werkterrein van het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin.

Art. 3. De heer Wim Van Esch wordt benoemd voor de resterende duur van het mandaat van Mevr. Caroline
Deiteren.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2015/200585]
9 JANUARI 2015. — Ontslag en benoeming van een commissaris van de Vlaamse Regering

bij de Vlaamse Milieuholding NV

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Aan de heer Luc Goeteyn wordt met ingang van 1 januari 2015 eervol ontslag verleend als
regeringscommissaris van de Vlaamse Regering bij de Vlaamse Milieuholding NV.

Art. 2. De heer Wim Van den Bossche, wonende Hoefstraat 53, te 1770 Liedekerke, wordt met ingang van
1 januari 2015 benoemd als commissaris van de Vlaamse Regering bij de Vlaamse Milieuholding NV en belast met een
opdracht van 8 % van de opdracht met volledige prestaties in de weddeschaal A311.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
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