
Art. 19. § 1. De administrateur-generaal kan, na overleg met de afdelingshoofden, nadere instructies geven
betreffende de concrete informatie die per gedelegeerde aangelegenheid moet worden verstrekt.

De administrateur-generaal kan bovendien op ieder ogenblik aan het afdelingshoofd verantwoording vragen
betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

§ 2. Er wordt periodiek een rapport opgemaakt op de wijze, bepaald in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse
regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de
departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.

Art. 20. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij haar 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. 21. Het besluit van de leidend ambtenaar van 7 mei 2021 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden
inzake de algemene werking van het agentschap Digitaal Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 22. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Brussel, 27 augustus 2021.

De administrateur-generaal van het agentschap Digitaal Vlaanderen,
B. VAN DEN HAUTE

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2021/33046]

28 MEI 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende de
vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht
van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 295;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van

de Vlaamse Regering, artikel 6, 8°, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en
22 december 2017.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 mei 2021.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- het faciliteren van de overname van gewestwegen door gemeenten door een duidelijkere en ruimere omschrijving

van de technische werken en ingrepen die nodig zijn om de weg in goede staat te brengen en de mogelijkheid te
voorzien om in welbepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden een bijkomende subsidie te vragen voor werken
aan de weg in het kader van de verkeersveiligheid.

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 4 juli 2020 houdende de vaststelling van de voorwaarden
onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een
gewestweg naar de gemeenten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007, wordt
vervangen door wat volgt:

“Art. 4. Met goede staat wordt bedoeld: al de technische werken en ingrepen die nodig zijn om het betrokken
wegvak, inclusief fietspaden, voetpaden en parkeerstroken, in normale goede staat te brengen. Het betreft steeds
herstellingen die geïnitieerd worden vanuit een slechte staat van het wegvak. Het betreft nooit werken in functie van
een herinrichting. Daarnaast kan het ook gaan om herstellingen waarbij verhardingen worden opgebroken met het oog
op de waterinfiltratie. Dit is enkel aan de orde indien dit in lijn is met het gemeentelijk referentiekader.

De herstellingen blijven hoofdzakelijk beperkt tot de bestaande verharding voor zover deze ook effectief door het
Agentschap Wegen en Verkeer worden beheerd en onderhouden. De voetpaden, fietspaden en parkeerstroken die op
basis van een overeenkomst worden onderhouden door de gemeente vallen dan ook niet onder het in goede staat
brengen van de gewestweg. De herstellingen mogen in principe geen aanleiding geven tot het grondig herschikken of
tot het substantieel verbreden van het bestaande dwarsprofiel.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 4/1. Naast de herstellingswerken, vermeld in artikel 4, kan de gemeente een bijkomende subsidie aanvragen
voor werken aan de weg in het kader van de verkeersveiligheid indien deze werken geen aanleiding geven tot het
grondig herschikken of het substantieel verbreden van het bestaande dwarsprofiel.

Het kan gaan om volgende werken:

1° het aanleggen van een haltehaven voor het openbaar vervoer;

2° het aanbrengen van een zebrapad;

3° wijzigen van de markeringen ten einde de verkeersveiligheid te verbeteren;

4° het aanbrengen van een middeneiland ten behoeve van de zwakke weggebruiker;

5° het aanbrengen van bebakening;

6° kleine aanpassingen van kruispunten;

100609MONITEUR BELGE — 24.09.2021 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



7° de aanleg van verhoogde inrichtingen, verkeersplateaus, verkeersdrempels, lokale verhogingen en rijbaankus-
sens.

Het plaatsen van signalisatie in functie van een van bovenstaande werken, is inbegrepen in de kostprijs.

De kosten voor deze werken mogen maximaal 15% bedragen van de raming om de weg in goede staat te brengen
overeenkomstig artikel 4.”.

Brussel, 28 mei 2021.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2021/33054]

9 SEPTEMBER 2021. — Aanwijzing van de personeelsleden die de functie van toezichthouders of handhavings-
instantie uitoefenen, vermeld in artikel 10, § 1, van het decreet van 9 maart 2018 houdende het
terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van 9 septem-
ber 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° afdeling Organisatie: de afdeling Organisatie binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken;

2° afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid: de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid binnen het departement Mobiliteit
en Openbare Werken;

3° afdelingshoofd: het personeelslid, houder van een managementfunctie van N1-niveau, dat belast is met de
leiding van een afdeling binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken;

4° decreet van 9 maart 2018: het decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de
rijopleiding categorie B.

Art. 2. De statutaire of contractuele personeelsleden van rang A1 of lager van de cel Rijopleiding en
Vakbekwaamheid van de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid oefenen de functie van toezichthouders, vermeld in
artikel 10, § 1, van het decreet van 9 maart 2018 uit.

De volgende statutaire of contractuele personeelsleden oefenen de functie van handhavingsinstantie, vermeld in
artikel 10, § 1, van het decreet van 9 maart 2018 uit:

1° het afdelingshoofd van de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid;

2° de personeelsleden van rang A2 of hoger van de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid;

3° het afdelingshoofd van de afdeling Organisatie;

4° de personeelsleden van rang A1 of hoger van de afdeling Organisatie.

Art. 3. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de functiehouder, vermeld in artikel 2 kan de functie van
toezichthouders of handhavingsinstantie ook worden uitgeoefend door een statutair of contractueel personeelslid dat
met de waarneming van de taken van de functiehouder belast is of dat de functiehouder vervangt.

In het geval, vermeld in het eerste lid, plaatst het betrokken personeelslid boven de vermelding van zijn graad en
handtekening de formule “voor [functie of rang van de functiehouder], afwezig”.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2021/33132]
14 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement

de la Communauté française du 12 février 2021 portant désignation des membres de la Commission paritaire
centrale des Ecoles supérieures des Arts de l’enseignement libre confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des
étudiants), les articles 437, 439 et 440 ;

Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles
supérieures des Arts et des Institut supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté
française, l’article 129 modifié par le décret du 19 février 2009 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2010 instituant la Commission paritaire
centrale des Ecoles supérieures des Arts de l’enseignement libre confessionnel ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 2021 portant désignation des membres de
la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l’enseignement libre confessionnel ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 septembre 2020 portant délégations de
compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la
Communauté française, l’article 78 ;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du
personnel de l’enseignement libre subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du
Travail;
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