
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2007/35590]

6 MAART 2006. — Ministerieel besluit houdende oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent
inzake de rechtspositie van het personeel voor het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV

De Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het kaderdecreet van 18 juli 2003;
Gelet op het BVR van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten

van de Vlaamse overheid, inzonderheid artikel I 8.
Gelet op de bespreking d.d. 6 maart 2006 in de beleidsraad van het beleidsdomein Mobiliteit en openbare Werken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het agentschap Waterwegen en Zeekanaal wordt een directieraad opgericht die de bevoegdheden
inzake de rechtspositie van het personeel uitoefent.

Art. 2. De directieraad is samengesteld uit :

1° de managementfunctie van N-niveau;

2° de algemeen directeur;

3° de managementfuncties van N-1 niveau;

4° de afdelingsverantwoordelijken, d.z. de waarnemende managementfuncties van N-1 niveau.

Art. 3. De directieraad stelt een huishoudelijk reglement op dat volgende elementen omvat :

1° wijze van samenroepen en agendering;

2° wijze van beraadslagen;

3° een vervangingsregeling van afwezige leden.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 6 maart 2006.

Brussel, 6 maart 2006.

K. PEETERS

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2007/35589]

22 AUGUSTUS 2006. — Besluit van de gedelegeerd bestuurder betreffende de delegatie van bevoegdheden
aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden. — Erratum

In het genoemde besluit dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2006 moeten op blad-
zijde 66794 op de eerste regel van artikel 16 de woorden « artikel 13 » gelezen worden als « artikel 12 ».

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2007/201221]

24 JANVIER 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres du
Jury de la Communauté française chargé de procéder aux examens des première, deuxième et troisième années
d’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » et section « soins
infirmiers-orientation santé mentale et psychiatrie ». — Sessions de 2006

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le
31 décembre 1949, telles qu’elles ont été modifiées, notamment l’article 6bis;
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