
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2015/22096]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Profielen-

commissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden
verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor genees-
kundige verzorging. — Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015, worden benoemd tot leden
van de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een zieken-
huis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van een representa-
tieve beroepsorganisatie van de geneesheren, vanaf 30 september 2014,
dokters DE MOOR Georges, LAMY Vincent en VANHECKE Wim, in de
hoedanigheid van werkende leden en de dokters LEMKENS Peter en
LEONARD Jean-Pol, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt dokter DEVOS Philippe, benoemd vanaf
de dag van deze bekendmaking, in de hoedanigheid van plaatsvervan-
gend lid bij genoemde Profielencommissie, als vertegenwoordiger van
een representatieve beroepsorganisatie van de geneesheren, ter vervan-
ging van dokter PASCHAL Jean-Claude.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2015/201645]
Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 25 maart 2015, is de duur van de stage van
de heer De Dapper A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen, verlengd voor een periode van
zes maanden met ingang van 1 april 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele
strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoek-
schrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres :
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur
Agentschap Binnenlands Bestuur

[C − 2015/35400]
20 MAART 2015. — Besluit van de administrateur-generaal houdende subdelegatie

van sommige bevoegdheden over de algemene werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur

De administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur,

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;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”;

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2015 betreffende de omvorming van de
beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en
Bestuur;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 20 maart 2015
houdende indeling van het agentschap in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° minister: de leden van de Vlaamse regering die bevoegd zijn voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
waartoe het Agentschap Binnenlands Bestuur behoort;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2015/22096]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Commission de

profils pour les prestations effectuées au sein des établissements
hospitaliers et les journées d’entretien, instituée auprès du Service
des soins de santé. — Nomination de membres

Par arrêté royal du 16 mars 2015, sont nommés membres de la
Commission de profils pour les prestations effectuées au sein des
établissements hospitaliers et les journées d’entretien, instituée auprès
du Service des soins de santé de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité, au titre de représentants d’une organisation profes-
sionnelle représentative des médecins, à partir du 30 septem-
bre 2014, les docteurs DE MOOR Georges, LAMY Vincent et VAN-
HECKE Wim, en qualité de membres effectifs et les docteurs LEMKENS
Peter et LEONARD Jean-Pol, en qualité de membres suppléants.

Par le même arrêté, le docteur DEVOS Philippe, est nommé à partir
du jour de la présente publication, en qualité de membre suppléant à
ladite Commission de profils, au titre de représentant d’une organisa-
tion professionnelle représentative des médecins, en remplacement du
docteur PASCHAL Jean-Claude.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2015/201645]
Ordre judiciaire

Par arrêté ministériel du 25 mars 2015, la durée du stage de M. De
Dapper A., stagiaire judiciaire dans l’arrondissement judiciaire de
Flandre occidentale, est prolongée pour une période de six mois
prenant cours le 1er avril 2015.

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.
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2° administrateur-generaal: de administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur;

3° afdeling: de afdelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur;

4° hoofd van een afdeling: het personeelslid dat belast is met de leiding van een afdeling, met inbegrip van de
algemeen directeur.

Art. 3. § 1. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met
in acht name van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, van de
desbetreffende beheersovereenkomst , alsook van eventuele volmachten toegekend aan de personeelsleden van andere
entiteiten van de Vlaamse overheid.

§ 2. De bij dit besluit gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend worden inzake de
aangelegenheden die tot de taken van de betrokken afdeling behoren en binnen de beschikbare kredieten en middelen
die onder het beheer van de betrokken afdeling ressorteren.

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

1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de in § 2
bedoelde aangelegenheden;

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

3° het afsluiten van overeenkomsten.

§ 4. De bij dit besluit verleende delegaties hebben enkel betrekking op de apparaatskredieten.

HOOFDSTUK. 2. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting

Art. 4. § 1. De in § 2 vermelde inhoudelijke ordonnateurs hebben delegatie om, in het kader van de uitvoering van
de begroting en binnen de perken van de door de administrateur-generaal vastgestelde kredietverdeling, de
beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen aan te rekenen op het begrotingsartikel BD0-
1BAC2ZZ-WT, beperkt tot de “algemene werkingskosten” van het Agentschap Binnenlands Bestuur en tot een bedrag
van 2500 euro, met betrekking tot:

1° vorming;

2° huur van vergaderzalen;

3° catering;

4° representatie en restaurantkosten;

5° mobiele telefonie;

6° reis- en verblijfkosten voor binnenlandse zendingen;

7° kledij;

8° planten;

9° promotiemateriaal;

Zij hebben eveneens delegatie om de eraan verbonden inkooporders te nemen en de eruit voortvloeiende uitgaven
en betalingen goed te keuren.

§ 2. Worden aangesteld in de hoedanigheid van inhoudelijk ordonnateur:

1° het hoofd van de afdeling Beleidscoördinatie en Kenniscentrum;;

2° het hoofd van de afdeling HR- en Organisatieontwikkeling;

3° het hoofd van de afdeling Facility en ICT;

4° het hoofd van de afdeling Lokale Werking;

5° het hoofd van de afdeling Lokale Organisatie;

6° het hoofd van de afdeling Lokale Financiën;

7° het hoofd van de afdeling Lokale Financiering en Personeel;

8° het hoofd van de afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand;

9° het hoofd van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

§ 3. Het hoofd van de afdeling Facility en ICT heeft delegatie om, in het kader van de uitvoering van de begroting
en binnen de perken van de door de administrateur-generaal vastgestelde kredietverdeling, de beslissingen te nemen
met betrekking tot het aangaan van verbintenissen aan te rekenen op het begrotingsartikel BD0-1BAC2ZZ-WT, beperkt
tot de “algemene werkingskosten” van het Agentschap Binnenlands Bestuur en tot een bedrag van 2500 euro, met
betrekking tot:

1° bureelbenodigdheden en documentatie;

2° vaste telefonie;

3° dienstvoertuigen;

4° gebouwkosten;

5° prestaties derden.
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§ 4. Met betrekking tot de niet aan het hoofd van een afdeling gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de
beslissing bij de Vlaamse regering, de minister, de administrateur-generaal of een ander orgaan berust, heeft het hoofd
van een afdeling delegatie om de administratieve beslissingen en handelingen te nemen 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.

§ 5. Het hoofd van de afdeling Facility en ICT heeft delegatie om in het kader van de uitvoering van de begroting
beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen aan te rekenen op het begrotingsartikel BD0-
1BAC2ZZ-WT tot een bedrag van 2500 euro. Hij heeft delegatie om de eraan verbonden inkooporders te nemen en de
eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen goed te keuren.

§ 6. Het hoofd van de afdeling HR- en Organisatieontwikkeling heeft delegatie om de betalingen aangerekend op
de programma’s van de entiteit BD0 goed te keuren in Orafin die de administrateur-generaal schriftelijk goedgekeurd
heeft.

§ 7. Het hoofd van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering wordt aangesteld als inhoudelijk
ordonnateur om de vorderingen goed te keuren van de administratieve geldboetes zoals bepaald in het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan
rechthebbende en verplichte inburgeraars.

§ 8. De adviseur Internationaal Beleid heeft delegatie om, in het kader van de uitvoering van de begroting, de
beslissingen te nemen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen aan te rekenen op het begrotingsartikel BD0-
1BAC2ZZ-WT, beperkt tot de “algemene werkingskosten” van het Agentschap Binnenlands Bestuur en tot een bedrag
van 2500 euro, met betrekking tot buitenlandse zendingen. Hij heeft delegatie om de eraan verbonden inkooporders te
nemen en de eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen goed te keuren.

Art. 5. De delegaties zoals voorzien in artikel 4 gelden onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de
andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus, en onverminderd de verplichting tot het instellen van een
functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers, overeenkomstig de
door de administrateur-generaal vastgestelde richtlijnen.

HOOFDSTUK 3. — Delegatie inzake interne organisatie en personeelsmanagement

Art. 6. Het hoofd van een afdeling heeft delegatie om de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van
de werkzaamheden en het goed functioneren van zijn afdeling.

Art. 7. § 1. Het hoofd van een afdeling heeft delegatie om de brieven of nota’s aan de minister, de Inspectie van
Financiën, andere (sub)entiteiten van de Vlaamse overheid of derden te ondertekenen, behalve wanneer ze:

1° een beleidsmatig karakter hebben, afwijken van de courante administratieve praktijk van het Agentschap
Binnenlands Bestuur of van de gevestigde rechtspraak of het niveau van individuele dossiers overstijgen of niet van
louter informatieve aard zijn;

2° een (ontwerp van) antwoord inhouden op vragen van Vlaamse volksvertegenwoordigers;

3° een (ontwerp van) antwoord inhouden op brieven van het Rekenhof.

§ 2. In samenspraak met de administrateur-generaal kan de algemeen directeur brieven of nota’s ondertekenen die
een beleidsmatig karakter hebben.

Art. 8. Onverminderd andersluidende bepalingen, heeft het hoofd van een afdeling delegatie om:

1° aan zijn personeelsleden toestemming te geven tot cumulatie van beroepsactiviteiten;

2° bij de aanvang van de proeftijd, de duur, de inhoud van het programma en de evaluatiecriteria van de proeftijd
te bepalen;

3° te beslissen dat in de evaluatie van personeelsleden rekening gehouden wordt met de informatie van
categorieën personeelsleden aan wie ze leiding geven of met wie ze samenwerken;

4° aan zijn personeelsleden de verloven en dienstvrijstellingen toe te staan en toe te kennen.

HOOFDSTUK 4. — Delegatie inzake overheidsopdrachten

Art. 9. Het hoofd van een afdeling heeft delegatie om, binnen de perken van de hem door het directiecomité
verleende kredieten:

1° overheidsopdrachten te gunnen;

2° bestellingen te plaatsen op basis van een gegunde raamovereenkomst;

3° beslissingen te nemen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten.

HOOFDSTUK 5. — Mogelijkheid tot subdelegatie

Art. 10. Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie kan het hoofd van een afdeling een
deel van de gedelegeerde aangelegenheden verder subdelegeren aan personeelsleden van zijn afdeling die onder zijn
hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

Art. 11. De subdelegaties worden vastgelegd in een besluit van het hoofd van een afdeling. Een afschrift van het
besluit wordt aan de administrateur-generaal bezorgd.

19860 MONITEUR BELGE — 31.03.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



HOOFDSTUK 6. — Regeling bij vervanging

Art. 12. § 1. De algemeen directeur vervangt de administrateur-generaal bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

§ 2. In geval van gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal en de algemeen
directeur, wijst de administrateur-generaal een andere vervanger aan.

§ 3. Het hoofd van een afdeling duidt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering het personeelslid aan dat hem
vervangt.

Art. 13. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van de functie van het hoofd van een afdeling belast is of het hoofd van een afdeling vervangt bij tijdelijke
afwezigheid of verhindering.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van
zijn/haar graad en handtekening, al naargelang de volgende formule: “voor de algemeen directeur, afwezig”, “voor het
afdelingshoofd, afwezig”.

HOOFDSTUK 7. — Gebruik van delegaties en verantwoording

Art. 14. § 1. Het hoofd van een afdeling, alsook de personeelsleden aan wie beslissingsbevoegdheden worden
gesubdelegeerd, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende delegaties.

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

Art. 15. § 1. Onverminderd het bepaalde in § 2, is het hoofd van een afdeling onderworpen aan het systeem van
interne controle en kredietopvolging, georganiseerd in de afdeling HR- en Organisatieontwikkeling, zodat de verleende
delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden.

§ 2. Het hoofd van een afdeling organiseert in zijn afdeling een systeem van interne controle en kredietopvolging
op zodanige wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en
misbruiken worden vermeden en rekening houdend met de door de administrateur-generaal vastgestelde richtlijnen.

Art. 16. Het hoofd van een afdeling is ten aanzien van de administrateur-generaal verantwoordelijk voor het
gebruik van de verleende delegaties. Deze verantwoordelijkheid betreft eveneens de aangelegenheden waarvoor de
beslissingsbevoegdheid door het hoofd van een afdeling wordt gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Art. 17. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij zijn beslissing, 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 de administrateur-generaal.

HOOFDSTUK 8. — Slotbepalingen

Art. 18. Het besluit van de administrateur-generaal houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden over de
algemene werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 31 maart 2011 wordt opgeheven.

Art. 19. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 20 maart 2015.

De administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
G. DECOSTER

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2015/35419]

24 MAART 2015. — Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij
houdende verplaatsing van de hoofdzetel van de VMM binnen de stad Aalst

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

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 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij, artikel 3,

Besluit :

Artikel 1. De hoofdzetel van de Vlaamse Milieumaatschappij bevindt zich op volgend adres: Dokter De
Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2015.

Erembodegem, 24 maart 2015.

Ph. D’HONDT,
Administrateur-generaal
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