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Aan de personeelsleden van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap 

Omzendbrief Vlaamse regering 
Kabinet van deVlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Betreft : taken en bevoegdheden van de ambtenaar met de hoogste graad in 
het gebouw 

Deze omzendbrief beschrijft de taken en bevoegdheden inzake gebouwenbeheer 
van de ambtenaar met de hoogste graad in een gebouw, waar diensten van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gevestigd zijn. 

De ambtenaar met de hoogste graad heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

1. Hij stelt de gebouwverantwoordelijke aan. Tot de 
gebouwverantwoordelijke is aangewezen, oefent hij de bevoegdheid van de 
gebouwverantwoordelijke zelf uit. 
Wat inhoudt : 

Dat hij kan worden aangesproken over alle gebouwgebonden materies; 
Dat hij er zorg voor draagt dat de gemelde gebreken van het gebouw 
worden verholpen; 
Dat de veiligheids- en welzijnsvoorschriften worden uitgevoerd en 
nageleefd; 
Dat de logistieke taken die dienstoverschrijdend zijn, worden 
uitgevoerd en gecoördineerd; 
Dat hij voor het technische beheer van het gebouw en van de 
installaties met de afdeling Gebouwen contact opneemt. 

2. Hij geeft leiding aan de gebouwverantwoordelijke. 

3. Hij zorgt voor de goede werking van de diensten van de 
gebouwverantwoordelijke. Indien nodig stelt hij in overleg met de 
departementale personeelsdiensten, medewerkers ter beschikking van de 
gebouwverantwoordelijke. 

4. Hij waakt over de veiligheid in het gebouw. 

5. Hij organiseert de logistieke dienstverlening, met name de opvang van 
bezoekers, het gebruik van vergaderlokalen en polyvalente ruimten; hij 
overlegt hierover met de departementale logistieke diensten en de 
administratie Logistiek Management. 

6. Hij organiseert de technische dienstverlening, met name het telefonie- 
en kabelbeheer en ondersteunt tevens de afdelingen in het gebouw bij de 
organisatie van de telefonische dienstverlening. 
Hij overlegt hierover met de afdeling Gebouwen. 



Al deze taken kunnen geheel of gedeeltelijk gedelegeerd worden. Zolang er 
evenwel geen duidelijke delegaties bestaan, blijft de ambtenaar met de 
hoogste graad bevoegd. 

De aanduiding van een gebouwverantwoordelijke is cruciaal voor het 
verzekeren van een goede logistieke dienstverlening in een gebouw. Deze 
taak is - zeker in grotere gebouwen - geen vrijblijvende taak, maar vraagt 
wel degelijk tijd. Deze taak dient dan ook in de functiebeschrijving van 
de betrokkene te worden opgenomen. 

De omzendbrief O.A. nr. 90/2 van 28 februari 1990, "Huizen van de Vlaamse 
Gemeenschap : taken en bevoegdheden van de ambtenaar met de hoogste rang", 
wordt opgeheven. 
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