Onderhandse volmachtenregeling voor de UZ KU Leuven

Bij toepassing van het Organiek reglement gepubliceerd op 24 juli 2012 en 25 januari 2013 in het Belgisch
Staatsblad hebben de Raad van Bestuur van de KU Leuven d.d. …. en het Bestuurscomité van de UZ KU
Leuven d.d. 28 september 2015 aan de hierna genoemde personen volmacht verleend om, tot uitdrukkelijke
herroeping, zonder mogelijkheid van indeplaatsstelling of subdelegatie met uitzondering evenwel van het
bepaalde onder rubriek V, A en B, met betrekking tot de exploitatie van de UZ KU Leuven de hieronder
vermelde handelingen te verrichten, zulks rekening houdend met de geldende regels en gebruiken inzake
beslissingsbevoegdheid:

I.

ONROERENDE GOEDEREN - HUUR EN VERHUUR

Om, zowel als huurder als verhuurder, alle huurovereenkomsten te sluiten voor de duur, in de vormen, aan de
personen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden;
om alle bestaande overeenkomsten te verlengen, te vernieuwen, te ontbinden met of zonder vergoeding; om
alle overdrachten en onderverhuring toe te staan; om opzeggingen te geven en te aanvaarden;
om plaatsbeschrijvingen op te stellen; om alle voordelen en mogelijkheden, voorzien door overeenkomst, door
de wet of door de gebruiken, in te roepen en te doen gelden tegenover gelijk wie en gelijk waar;
om alle verhoging of vermindering van huurprijzen en pachten, alsmede elke wijziging van vroeger
overeengekomen voorwaarden te bedingen,
en dit door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende personen:
Jan WILLEMS
Eddy DE COSTER

II.

ROERENDE GOEDEREN - AANKOOP, VERKOOP, RUIL, HUUR EN VERHUUR EN
ANDERE OVEREENKOMSTEN

A.

Om roerende goederen te kopen, te verkopen, te ruilen, te huren of te verhuren tegen de prijs, lasten en
voorwaarden die de lasthebber passend zal vinden,
1. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van meer dan € 31.000
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER

of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Jan WILLEMS
Paul TIMMERMANS
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2. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum € 31.000
door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Jan WILLEMS

B.

Om m.b.t. roerende goederen alle andere vormen van overeenkomsten te sluiten, zoals onder meer
bewaargeving, gebruik- of verbruikslening, vruchtgebruik, e.a., onder de voorwaarden die de lasthebber
passend zal vinden,
1. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van meer dan € 31.000
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Jan WILLEMS
Paul TIMMERMANS
2. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum € 31.000
door de gezamenlijke handtekening van twee van de volgende personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Jan WILLEMS
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Lut VANDEWALLE
Griet VAN CAMP
Michel VAN SEVER
Nicole VANDEN EYNDE
Jozef DE SOUTER
Guido SMETS
Johan BRUGGEMAN
Kristof LUYSMANS
Waarbij er een logboek wordt aangelegd onder supervisie van Jan WILLEMS
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III.

OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN TEN
LASTE VAN DE ZIEKENHUISBEGROTING

Om met betrekking tot alle opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, onderworpen aan
de terzake voor de ziekenhuizen geldende wettelijke bepalingen, inclusief deze van of overeenkomstig de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, al het nodige te doen, onder meer
-

het nemen van gemotiveerde beslissingen omtrent de te volgen procedure;

-

het verrichten van alle handelingen m.b.t. het sluiten van aannemingsovereenkomsten alsmede van alle
handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. het gunnen van de opdracht, meer bepaald deze inzake
de bekendmakingsvoorschriften, de kwalitatieve selectie van kandidaten, de opstelling van de bestekken,
het onderzoek van de inschrijvingen, het opstellen en de betekening van de gemotiveerde
gunningsbeslissing of de ondertekening van de overeenkomst, de mededeling van alle wettelijk verplichte
informatie aan de inschrijvers;

-

het verrichten van alle handelingen m.b.t. de uitvoering van de aannemingsovereenkomst alsmede van alle
handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. het toezicht, meer bepaald deze inzake de algemene
aannemingsvoorwaarden, zoals de beslissingen inzake de borgtocht, de keuringen, de betalingen, de
klachten en verzoeken, de opleveringen, de ambtshalve maatregelen, de sancties, het opstellen en
ondertekenen van alle wettelijk voorziene processen-verbaal;
1. m.b.t. opdrachten voor een bedrag van meer dan € 31.000
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Eddy DE COSTER
Jan WILLEMS
2. m.b.t. opdrachten voor een bedrag van maximum € 31.000
door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Eddy DE COSTER
Jan WILLEMS
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IV. AKTEN EN CONTRACTEN
A.

Om arbeidsovereenkomsten, alsmede opzeggings- en verbrekingsbrieven te ondertekenen:
1. voor het medisch personeel,
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Koen DEBACKERE
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
en bij hoogdringendheid afzonderlijk te tekenen door Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER

2. voor het administratief, technisch, verplegend en paramedisch personeel,
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Jan VERHAEGHE
Marianne VAEL

3. voor de geneesheren-assistenten,
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Jan VERHAEGHE
Marianne VAEL
Johan VAN ELDERE
B.

Verzekeringscontracten
Om verzekeringscontracten te sluiten en alle bescheiden i.v.m. deze overeenkomsten te ondertekenen:
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE

C.

Overeenkomsten in het kader van de gecoördineerde wet van 14.07.1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de wet op de ziekenhuizen,
gecoördineerd bij K.B. dd. 07.08.1987
Om alle overeenkomsten met verzekeringsorganismen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering en andere organismen die als derde betalende optreden, af te sluiten en op te
zeggen,
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Johan VAN ELDERE
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D.

Om overeenkomsten af te sluiten met overheidsinstanties en andere verzorgingsinstellingen en
andere instanties die de gezondheidssector aanbelangen alsook overeenkomsten in verband met
onderzoek
Door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Johan VAN ELDERE
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Jan VERHAEGHE
Katrien KESTELOOT
Katelijne DE NYS

E.

Om akten en contracten te sluiten inzake geheimhouding, material transfer agreements alsook om
octrooiaanvragen in te dienen en/of in te trekken en alle daarmee verband houdende
rechtshandelingen te stellen
Door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen
Marc DECRAMER
Johan VAN ELDERE
Katrien KESTELOOT
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van hen samen met de
handtekening van één van de volgende personen:
Katelijne DE NYS
An HENDRIKS
Elisabeth MARYNEN
Christine MATHIEU

V. BRIEVEN, ZENDINGEN EN POSTVERRICHTINGEN
A.

Om ten aanzien van de Post alle overeenkomsten te sluiten die passend of nodig zijn voor de goede
dienstverlening en, in het bijzonder, om als lastgever de machtigingen te ondertekenen om alle
briefwisseling af te halen, het bedrag van postwissels en -assignaties, effecten, kwijtschriften en alle
andere waarden geadresseerd aan de KU Leuven te ontvangen en daarvoor kwijting of afrekening te
geven:
door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE

B.

Om ten aanzien van welkdanige vervoer- en besteldiensten of bij welkdanige administraties,
ondernemingen en particulieren, alle overeenkomsten te sluiten die passend of nodig zijn voor de goede
dienstverlening en, in het bijzonder, als lastgever de machtigingen te ondertekenen om, o.m. brieven,
kaarten, pakketten, colli, goederen of stukken, dit alles met of zonder geldwaarde, in ontvangst te
nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of al dan niet aangetekend te verzenden:
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door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Jan VERHAEGHE
Katrien KESTELOOT
VI. FINANCIELE VERRICHTINGEN
A.

Om bij alle openbare, parastatale en private banken, kassen en financiële instellingen, alle
rekeningen te openen of op te zeggen:
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hiernavermelde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT

B.

Ontvangsten, betalingen, afgifte, afrekeningen
Om alle geldsommen, waardepapieren of titels te ontvangen, te betalen of af te geven, om alle
rekeningen goed- of af te keuren, te doen verbeteren en af te sluiten;

C.

Banken, financiële instellingen
Om bij alle openbare, parastatale en private banken, kassen en financiële instellingen, alle stortingen,
overschrijvingen, afnamen en andere verrichtingen te doen;
om assignaties, cheques, loketcheques, wissels en soortgelijk stukken uit te schrijven, te ontvangen te
rugtekenen en voor voldaan te tekenen en dienaangaande alle mogelijke verrichtingen te doen;
om van de Nationale Bank, het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, de Centrale Dienst voor
Contingenten en Vergunningen, van alle, zelfs buitenlandse overheden of instellingen alle
vergunningen, machtigingen of toelatingen hoegenaamd te bekomen,
en dit voor B. en C.
1. m.b.t. handelingen aangaande een bedrag van meer dan

€ 625.000

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Johan VAN ELDERE
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE
2. m.b.t. handelingen aangaande een bedrag van maximum € 625.000
door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Johan VAN ELDERE
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
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Hilde WITPAS
Mark CHARLIER
3. m.b.t. handelingen tussen de eigen rekeningen van de instelling:
door de gezamenlijke handtekeningen van twee van de hierna genoemde personen:
a) Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE
of door de handtekening van:
b)
of
Hilde WITPAS
of
Sonia D’HONDT
of
Mark CHARLIER
samen met de handtekening van één van de onder a) vernoemde personen
4.

m.b.t. handelingen voor het afsluiten van repo verrichtingen (schatkistcertificaten van KU Leuven)
met een maximum looptijd van één jaar,
door de gezamenlijke handtekeningen van twee van de hierna genoemde personen:
a)

Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE

of door de handtekening van:
b)
of
Hilde WITPAS
of
Mark CHARLIER
Aangevuld met de handtekening van één van de onder a) vernoemde personen

D.

Overdrachten, omzettingen en geldbeleggingen
Om obligaties, kasbons, aandelen, fondsen en certificaten, waarden en titels, in de vormen, voor de
prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden, te kopen en te verkopen;
om wisselagenten en andere makelaars aan te stellen, om de omzetting of overschrijving te vorderen en
te verrichten van alle aandelen, obligaties en andere waarden op naam in titels aan toonder of
omgekeerd en, in het bijzonder, alle bewerkingen te doen betreffende het Grootboek der Openbare
Staatsschuld van België; op alle aandelen en obligaties in te schrijven; alle rechten op inschrijving te
verkopen uit de hand of ter beurs;
om alle geldbeleggingen te doen met of zonder waarborg, tegen de rentevoet en de voorwaarden die de
lasthebber zal goedvinden; hypotheek en andere waarborgen te aanvaarden,
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en dit door gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
of door de handtekening van één van hen samen met de handtekening van één van de volgende
personen:
Hilde WITPAS
Mark CHARLIER

E.

Aankoopformaliteiten
Om bij de aankoop en invoer van goederen alle formaliteiten te vervullen en administratieve
handelingen te stellen inzake BTW, borgbrieven, taksen en dergelijke, inclusief alle handelingen ten
overstaan van de administratie der Douane en Accijnzen,
en dit door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Hilde WITPAS
Mark CHARLIER
Jan WILLEMS
Katrien KESTELOOT
Lut VANDEWALLE
Griet VAN CAMP
Michel VAN SEVER
Nicole VANDEN EYNDE
Jozef DE SOUTER
Guido SMETS
Johan BRUGGEMAN
Kristof LUYSMANS
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VII. BELASTINGEN
Om alle belastingen of taksen van welke aard ook te regelen, alle pleegvormen te vervullen, vermindering,
opheffing of kwijtschelding te vorderen; om bezwaarschriften in te dienen:
door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE
Hilde WITPAS
Mark CHARLIER

VIII. VASTSTELLING,
RECHTEN

AANREKENING,

OPVORDERING

EN

KWIJTSCHELDING

VAN

Om alle prestaties voorzien in de gecoördineerde wet van 14.07.1994 betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij K.B. dd.
07.08.1987, of andere welkdanige prestaties ten behoeve van patiënten of verzekeringsorganismen vast te
leggen en onder de vastgestelde vorm aan te rekenen;
Om het door patiënten of verzekeringsorganismen verschuldigde op te vorderen als zij nalaten binnen de
gestelde termijn te betalen;
Om de aangerekende rechten volledig of gedeeltelijk kwijt te schelden en/of de vorm en/of de termijn van de
betalingen te wijzigen;
en dit door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Johan VAN ELDERE
Ludo WILLEMS
Katrien KESTELOOT
Lien AERTS

IX.

VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN DE OVERHEID

Om aan de overheid alle inlichtingen te verstrekken die opgelegd zijn in het kader van de gecoördineerde wet
van 14.07.1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij K.B. dd. 07.08.1987,
en dit door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Johan VAN ELDERE
Jan VERHAEGHE
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X.

GERECHTELIJKE MACHTEN

Om ingeval van juridische betwistingen en met het oog op gerechtelijke procedures, advocaten,
gerechtsdeurwaarders, scheidsrechters, deskundigen en desgevallend notarissen aan te stellen; in spoedeisende
gevallen (bv. bij kortgeding) te dagvaarden en verzet of beroep aan te tekenen; waar vertegenwoordiging door
een raadsman niet wettelijk vereist is; persoonlijk te verschijnen en te pleiten, hetzij als eiser, hetzij als
verweerder; burgerlijke partijstelling te doen; aangiften van schuldvorderingen te doen; kennis te nemen van
alle titels en stukken; vonnissen en arresten te bekomen:
en dit door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE

XI.

INDEPLAATSSTELLING

In toepassing van artikel XIII van de authentieke volmacht, verleden op 8 juli 2013 door het ambt van Notaris
Hugo KUIJPERS, met standplaats te Heverlee, wordt de heer Danny PIETERS, ingeval van overlijden, ziekte,
afwezigheid of elk geval van onvermogen tot optreden van de rector, in de plaats gesteld van de heer Rik
TORFS, rector, om alle machten toegekend bij de voornoemde authentieke volmacht, uit te oefenen.
Bij onmogelijkheid van optreden van de heer Danny PIETERS wordt de heer Wim ROBBERECHT in de plaats
gesteld en, bij onmogelijkheid van optreden van laatstgenoemde wordt de heer Georges GIELEN in de plaats
gesteld om alle voormelde machten uit te oefenen.

XII.

AUTHENTIEKE EN VOOR EENSLUIDENDE VERKLARING

Voor het verlenen van authenticiteit aan alle stukken en het voor eensluidend verklaren van alle afschriften,
dubbele, kopieën, uittreksels van beslissingen van het Bestuurscomité van de UZ KU Leuven en van alle
andere stukken, onderhandse akten en overeenkomsten, uitgaande van de UZ KU Leuven:
door de enkele handtekening van:
Guy MANNAERTS
Marc DECRAMER
Katrien KESTELOOT
Jan VERHAEGHE

XIII. ALGEMENE MACHT
Voor al wat voorafgaat kunnen vermelde lasthebbers alle akten en stukken tekenen; alle pleegvormen
vervullen, woonplaats kiezen en alles doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn.
T.o.v. derden volstaat deze volmacht.
Deze volmacht vernietigt en vervangt alle vroeger gegeven volmachten.
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