
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2019/11607]

1 MAART 2019. — Besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving houdende subdelegatie
van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van de afdeling

HET HOOFD VAN DE AFDELING HANDHAVING VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op 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,
artikel 20, 21 en 24;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Omgeving van 1 april 2017 houdende
vaststelling van de organisatiestructuur van het Departement Omgeving, artikel 2 en 9;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Omgeving van 6 november 2018 houdende
delegatie van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van het Departement Omgeving,
artikel 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 en 15;

Gelet op het besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van
8 november 2017 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van de
afdeling;

Overwegende dat bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat
betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving waarmee met ingang van 1 april 2017 het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie inkantelt in het Departement Ruimte Vlaanderen, het departement Ruimte Vlaanderen
verandert op diezelfde dag van naam naar Departement Omgeving;

Overwegende dat het met het oog op een doeltreffende en efficiënte interne organisatie wenselijk is om een aantal
van de bij besluit van de secretaris-generaal van 6 november 2018 gedelegeerde aangelegenheden verder te
subdelegeren,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, hierna de
afdeling te noemen.

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

1° de secretaris-generaal: het personeelslid dat belast is met de leiding van het Departement Omgeving;

2° afdelingshoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van de afdeling Handhaving, vermeld in het
besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2017 houdende vaststelling van de organisatiestructuur van het
Departement Omgeving;

3° briefwisseling: alle digitale en papieren communicatie.;

4° decentrale werkplekken van de afdeling: de diensten van de afdeling die niet in Brussel gelokaliseerd zijn.

Art. 3. De beslissingsbevoegdheden die krachtens dit besluit worden gedelegeerd, worden uitgeoefend binnen de
perken en met inachtneming van de voorwaarden en maatregelen die zijn vastgelegd in de bepalingen van de relevante
wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, instructies,
richtlijnen en beslissingen.
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De beslissingsbevoegdheden die krachtens dit besluit worden gedelegeerd, kunnen alleen uitgeoefend worden
binnen de beschikbare kredieten, celkredieten en middelen die onder het beheer van de afdeling ressorteren.

Art. 4. Voor de gedelegeerde beslissingsbevoegdheden strekt de subdelegatie zich uit tot:

1° de voorbereidende beslissingen en de uitvoering ervan;

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 sluiten van overeenkomsten.

Art. 5. De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

HOOFDSTUK 2. — Subdelegatie inzake overheidsopdrachten en opdrachten in het kader van een raamovereenkomst

Art. 6. Volgende personen hebben subdelegatie om overheidsopdrachten inzake uitrusting en goede werking van
de afdeling goed te keuren voor zover zij het bedrag van 1.000 euro per opdracht niet te boven gaan, met een jaarlijks
plafond van 10.000 euro:

- Iris Baeyens, hoofddeskundige;

- Karel Debeuf, adjunct van de directeur;

- Wim Delaere, adviseur;

- Greta De Maesschalck, adviseur;

- Geert Ruysseveldt, directeur;

- Wilfried Van den Acker, ingenieur;

- Marc Vanthienen, adjunct van de directeur;

Dries Wouters, adjunct van de directeur;

Art. 7. De personen aan wie bevoegdheden werden gesubdelegeerd in toepassing van artikel 6 van dit besluit,
nemen in toepassing van dat artikel de beslissingen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen, het nemen van
vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen, uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het
verkrijgen van ontvangsten en inkomsten.

HOOFDSTUK 3. — Subdelegatie inzake het ondertekenen van briefwisseling en aanvragen tot openbaarmaking

Art. 8. Alle personeelsleden hebben subdelegatie om de dagelijkse briefwisseling met andere diensten van de
Vlaamse overheid en met derden die verband houdt met hun opdracht te ondertekenen, met uitzondering van:

1° antwoorden op vragen van het kabinet of de secretaris-generaal;

2° openbaarheidsvragen als vermeld in artikel 11 van dit besluit;

3° de categorieën van brief- en informatiewisseling die, overeenkomstig artikel 12, § 2 van het besluit van de
secretaris-generaal van het Departement Omgeving van 6 november 2018 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van het Departement Omgeving, worden ondertekend door de
secretaris-generaal.

Art. 9. Volgende personen hebben subdelegatie om gewone en aangetekende zendingen geadresseerd aan de
decentrale werkplekken van de afdeling, in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen, betekend aan
de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest:

- Wim Delaere, adviseur;

- Greta De Maesschalck, adviseur;

- Geert Ruysseveldt, directeur;

- Wilfried Van den Acker, ingenieur;

Marc Vanthienen, adjunct van de directeur.

Art. 10. Volgende personen hebben subdelegatie om gewone en aangetekende zendingen geadresseerd aan de
subentiteit, in ontvangst te nemen, met uitzondering van dagvaardingen, betekend aan de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest:

Iris Baeyens, hoofddeskundige.

Art. 11. § 1. Volgende personen hebben subdelegatie om beslissingen te nemen aangaande aanvragen tot
openbaarmaking gericht aan de afdeling op basis van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur en de omzendbrief VR/2006/26 van 1 december 2006:

- Wim Delaere, adviseur;

- Greta De Maesschalck, adviseur;

- Tineke Renders, adviseur;

- Geert Ruysseveldt, directeur;
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- Wilfried Van den Acker, ingenieur;

- Tania Van Laer, adjunct van de directeur;

- Marc Vanthienen, adjunct van de directeur;

- Dries Wouters, adjunct van de directeur;

De subdelegatie, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor zover het voorwerp van de aanvraag een dossier betreft
met hoog maatschappelijk belang.

§ 2. Om te garanderen dat er binnen de afdeling een eenvormige benadering wordt gehanteerd wordt een intern
beoordelingskader met concrete richtlijnen en voorbeelden toegepast.

Art. 12. Het afdelingshoofd kan, bij eenvoudige beslissing, instructies uitvaardigen die ertoe strekken:

1° bepaalde categorieën van briefwisseling aan haar voorafgaand visum of handtekening te onderwerpen;

2° briefwisseling betreffende bepaalde individuele dossiers aan haar voorafgaand visum te onderwerpen.

HOOFDSTUK 4. — Regeling bij vervanging

Art. 13. § 1. De verleende delegaties gelden ook voor het personeelslid dat vervangt bij tijdelijke afwezigheid of
verhindering. De vervanging dient aan het afdelingshoofd gemeld te worden.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn/haar
graad en zijn/haar handtekening, de formule “voor [naam], afwezig”.

§ 2. Het afdelingshoofd kan steeds een personeelslid aanduiden om de bevoegdheden die bij dit besluit zijn
gedelegeerd uit te oefenen in het geval geen vervanger werd aangeduid.

HOOFDSTUK 5. — Gebruik van delegaties en verantwoording

Art. 14. De personeelsleden aan wie met toepassing van dit besluit beslissingsbevoegdheden werden gedelegeerd
of aan wie delegatie van handtekening werd verleend, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de
verleende delegaties. Het gebruik van de verleende delegaties kan door het afdelingshoofd nader worden geregeld bij
eenvoudige beslissing die wordt verspreid onder de vorm een dienstorder of nota.

Art. 15. De personeelsleden aan wie met toepassing van dit besluit beslissingsbevoegdheden werden gedelegeerd
of aan wie delegatie van handtekening werd verleend, zijn ten aanzien van het afdelingshoofd verantwoordelijk voor
het verantwoord gebruik van de verleende delegaties en organiseren het systeem van interne controle op zodanige
wijze dat de verleende delegaties op een adequate wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden.

Art. 16. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt op vraag van het afdelingshoofd verantwoording
afgelegd.

Art. 17. Het afdelingshoofd kan bij eenvoudige beslissing de verleende delegaties geheel of gedeeltelijk opheffen.
In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk werd
opgeheven, genomen door het afdelingshoofd.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Art. 18. Het besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van
8 november 2017 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van de
afdeling wordt opgeheven.

Art. 19. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de secretaris-generaal en het team Personeel en
Organisatie binnen de afdeling SID.

Art. 20. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

Brussel, 1 maart 2019.

Het hoofd van de afdeling Handhaving,
Sigrid RAEDSCHELDERS

*
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