
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/41848]

23 JULI 2019. — Besluit van Mevr. Ann Cuyckens, afdelingshoofd, tot regeling van de delegatie
van handtekening aan sommige personeelsleden van de Afdeling Bodembeheer

MEVR. ANN CUYCKENS, AFDELINGSHOOFD,

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 en 21;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van
22 juli 2019 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij, artikel 21;

Gelet op het besluit van Mevr. Ann Cuyckens, afdelingshoofd, van 17 april 2018 tot regeling van de delegatie van
handtekening aan sommige personeelsleden van de Afdeling Bodembeheer, wat betreft de interne organisatie en
praktische werking van de Afdeling Bodembeheer;

Overwegende dat het voor een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie van de Afdeling Bodembeheer
wenselijk is om een delegatie van handtekening te geven aan sommige personeelsleden van de Afdeling Bodembeheer,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Art. 2. De delegaties van handtekening, gedelegeerd in dit besluit, worden uitgeoefend binnen de perken en met
inachtneming 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, alsook
van het ondernemingsplan.

De delegaties van handtekening, gedelegeerd in dit besluit, kunnen alleen uitgeoefend worden voor de
aangelegenheden die tot de taken van het team in kwestie behoren.

Art. 3. Als in dit besluit voor bepaalde aangelegenheden expliciet een delegatie van handtekening gegeven wordt,
omvat die delegatie ook :

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

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

HOOFDSTUK 2. — Algemene delegaties

Afdeling 1. — Delegatie voor schriftelijke communicatie

Art. 4. De heer Tom Behets, de heer Bruno Billiaert, de heer Filip De Naeyer, Mevr. Renée Hoebeke, de
heer Vincent Kindt, Mevr. Katrien Van de Wiele en Mevr. Christine Van Tricht hebben, ieder wat zijn of haar team
betreft, delegatie van handtekening om de schriftelijke communicatie, inclusief de elektronische communicatie, zowel
intern als extern, van de OVAM te ondertekenen, met uitzondering van de schriftelijke communicatie, inclusief de
elektronische communicatie, met :

1° federale of regionale ministers en staatssecretarissen, en hun kabinetsmedewerkers;

2° parlementsleden;

3° de inspecteur van Financiën;

4° de pers.
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Afdeling 2. — Delegatie voor interne organisatie en werking

Art. 5. De personen, vermeld in artikel 4, hebben, ieder wat zijn of haar team betreft, delegatie van handtekening
om :

1° in nauw overleg met het hele team te zorgen voor de organisatie van de taken die aan het team zijn
toevertrouwd;

2° beslissingen te nemen over de jaarlijkse vakantie en het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW);

3° dienstreizen, met uitzondering van buitenlandse reizen, toe te staan;

4° toestemming te verlenen om zich voor de dienstreis te verplaatsen met eigen wagen, dienstwagen, trein of
fiets.

De personeelsbeheersystemen Vlimpers en Xtremis worden daarbij gebruikt volgens de geldende afspraken.
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HOOFDSTUK 3. — Specifieke delegaties

Art. 6. De personen, vermeld in artikel 4, hebben, ieder wat zijn of haar team betreft, delegatie van handtekening
om :

1° gegevens en informatie te geven en te vragen over de verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit
te voeren;

2° gegevens en informatie te geven en te vragen over de verplichting om het beschrijvend bodemonderzoek, de
bodemsanering of andere maatregelen uit te voeren;

3° het bedrag, de looptijd en de vorm van de financiële zekerheden te bepalen en te laten aanpassen;

4° uitspraak te doen over de volledigheid of ontvankelijkheid van :

a) bodemonderzoeken en siteonderzoeken;

b) rapporten over de bodemsanering of andere maatregelen;

c) aanvragen tot cofinanciering;

d) aanvragen tot erkenning als laboratorium.

HOOFDSTUK 4. — Vervangingsregeling

Art. 7. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering kunnen de personen, vermeld in artikel 4, de personen aanwijzen
die hen vervangen.

HOOFDSTUK 5. — Gebruik van de delegaties, verantwoording en rapportering

Art. 8. Alle personen die delegatie van handtekening hebben gekregen, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht
bij het gebruik van de verleende delegaties.

Art. 9. De personen, vermeld in artikel 4, zijn ten aanzien van Mevr. Ann Cuyckens, afdelingshoofd,
verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de
aangelegenheden waarvoor de delegatie van handtekening werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Art. 10. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt twee keer per jaar aan Mevr. Ann Cuyckens
gerapporteerd.

Het rapport met verantwoording over de delegaties bevat de nodige informatie over de beslissingen die met
toepassing van de verleende delegaties in de periode in kwestie zijn genomen.

De informatie die in het rapport verstrekt wordt, is exact, toereikend en pertinent. Het rapport is niet overmatig,
op een degelijke wijze gestructureerd en op een toegankelijke wijze voorgesteld.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Art. 11. Het besluit van Mevr. Ann Cuyckens, afdelingshoofd, van 17 april 2018 tot regeling van de delegatie van
handtekening aan sommige personeelsleden van de Afdeling Bodembeheer, wat betreft de interne organisatie en
praktische werking van de Afdeling Bodembeheer wordt opgeheven.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Mechelen, 23 juli 2019.

Het afdelingshoofd van de Afdeling Bodembeheer,
A. CUYCKENS

78462 MONITEUR BELGE — 19.08.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
9-
08
-2
01
9


