
12° het nemen van beslissingen inzake overige verloven en afwezigheden zoals vastgelegd in VLIMPERS en die
in dit systeem werden toegekend aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd Personeel
en Organisatie.

§ 2. De adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en de projectleiders N-1 hebben delegatie om de
bevoegdheden, vermeld in § 1 en die niet zijn opgenomen in VLIMPERS verder te subdelegeren aan personeelsleden
die voor hem/haar werken tot op het niveau van projectleider N-1 en diensthoofd.

Het diensthoofd heeft op zijn beurt delegatie om de bevoegdheden die hem zijn gedelegeerd verder te
subdelegeren aan personeelsleden die voor hem/haar werken tot op het niveau van celhoofd.

De toegewezen bevoegdheden of de via delegatie overgedragen bevoegdheden vermeld in § 1 en die zijn
vastgelegd in VLIMPERS, worden uitgeoefend binnen het vastgelegde kader van dit personeelssysteem. Deze
bevoegdheden kunnen worden verder gedelegeerd tot op het niveau van celhoofd.

§ 3. De toegewezen bevoegdheden of via delegatie overgedragen bevoegdheden, worden tevens verleend aan het
personeelslid dat met de waarneming van de functie van een bepaald personeelslid belast is of dat hem vervangt bij
tijdelijke afwezigheid of verhindering. Bij waarneming, tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken
personeelslid, indien geen gebruik wordt gemaakt van VLIMPERS, boven de vermelding van zijn graad, naam en
handtekening, de formule “Voor (graad van de titularis), afwezig”. Wanneer wel gebruik gemaakt wordt van
VLIMPERS maakt het betrokken personeelslid voor deze bevoegdheden gebruik van het beheer van de delegaties van
transacties voorzien in dit systeem.

Art. 4. De personeelsleden die ingevolge dit besluit titularis zijn van delegaties of subdelegaties nemen de nodige
zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van de verleende delegaties of subdelegaties.

De adjunct directeur-generaal en de afdelingshoofden organiseren het systeem van interne controle op zodanige
wijze dat de verleende delegaties op een doeltreffende en doelmatige wijze worden gebruikt en misbruiken worden
vermeden.

De adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd Personeel en Organisatie zijn ten aanzien
van de gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Deze verantwoorde-
lijkheid betreft eveneens de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid door de adjunct directeur-generaal,
de afdelingshoofden en het Diensthoofd Personeel en Organisatie werden gesubdelegeerd. De gedelegeerd bestuurder
kan op ieder ogenblik aan de adjunct directeur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd Personeel en
Organisatie verantwoording vragen over het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Het gebruik van de verleende delegaties en de wijze van rapportering erover kan door de gedelegeerd bestuurder
nader worden geregeld bij eenvoudige beslissing die verspreid wordt onder de vorm van een nota.

De personeelsleden aan wie delegatie werd verleend overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, rapporteren
op eenvoudig verzoek over het gebruik van de verleende delegaties aan diegene die delegatie heeft verleend.

Art. 5. De gedelegeerd bestuurder blijft verantwoordelijk voor de bevoegdheden gedelegeerd bij dit besluit. De
bevoegdheid inzake de in dit delegatiebesluit niet gespecificeerde taken blijft bij de gedelegeerd bestuurder. Hij kan ze
verder bij afzonderlijke besluiten delegeren.

Art. 6. De gedelegeerd bestuurder en de personeelsleden die bevoegdheden hebben overgedragen overeenkom-
stig de bepalingen van dit besluit kunnen te allen tijde deze delegaties tijdelijk, geheel of gedeeltelijk opheffen. De
personeelsleden die delegaties hebben verleend, kunnen te allen tijde deze delegaties zelf uitoefenen.

Art. 7. Dit besluit wordt bekendgemaakt aan het personeel.

Art. 8. Het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 1 augustus 2018 van de Vlaamse Landmaatschappij
houdende delegatie van personeelsbevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden wordt
opgeheven.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 oktober 2019.

T. DENYS,
Gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/42267]
20 SEPTEMBER 2019. — Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt met betrekking

tot de goedkeuring van het technisch reglement distributie gas in het Vlaamse Gewest (BESL-2019-61). —
Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad nr. 228 van 14 oktober 2019, moeten de volgende correcties worden aangebracht:
Pagina 94053, in artikel Art. 2.2.8 § 1, lees ″bepaald in Art. 2.2.1 - Bevoegde netbeheerder″ in plaats van ″bepaald

in Bevoegde netbeheerder, aansluitingscapaciteit en wijze van aansluiten Art. 2.2.1 – Bevoegde netbeheerder. 2.2.1″
Pagina 94082, in artikel Art. 3.3.2 § 9, lees ″artikels 4.3.14 en 4.3.15″ in plaats van ″artikels 4.3.14 t.e.m. 4.3.17

Art. 3.3.1″
Pagina 94093, in artikel Art. 4.3.5 § 4, lees ″Art. 4.3.22″ in plaats van ″Art. 4.3.29″
Pagina 94094, in artikel Art. 4.3.5 § 8, lees ″4.3.5″ in plaats van ″Art. 4.2.6”
Pagina 94095, in artikel Art. 4.3.8 § 5, lees ″Art. 4.3.22″ in plaats van ″Art. 4.3.29″
Pagina 94104, in artikel Art. 4.3.33 § 1, lees ″4.3.17″ in plaats van “4.3.18”
Pagina 94104, in artikel Art. 4.3.33 § 1, lees ″Art. 4.3.28 § 1″ in plaats van ″Art. 4.3.38 § 1″
Pagina 94104, in artikel Art. 4.3.33 § 1, lees ″Art. 4.3.28 § 1″ in plaats van ″Art. 4.3.37 § 1″
Pagina 94131, lees “Hoofdstuk II Overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen” in de plaats van “Hoofdstuk II

Overgangsbepaling”
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