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Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2007/37168]

NV De Scheepvaart
Besluit van de raad van bestuur houdende de vaststelling van de scheepvaartrechten voor passagiersschepen

De raad van bestuur,

Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer
van de Staat, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, houdende de omschrijving van de territoriale
bevoegdheid van De Scheepvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 – Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het
Koninkrijk, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 16 december 1946 en de koninklijke besluiten van
7 september 1950, 13 juli 1951, 17 juni 1952, 11 december 1952, 31 oktober 1953, 30 januari 1957, 12 juli 1957,
22 oktober 1958, 5 mei 1975, 28 april 1981, 26 mei 1983, 3 oktober 1986, 19 december 1986, 22 maart 1988,
23 september 1992, 2 juni 1993, 21 januari 1998, 8 november 1998, 5 maart 1999, 24 september 2006 en 2 juni 2006, en
de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 1999 en 7 december 2001;

Gelet op de beheersovereenkomst van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De
Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 20 juli 2007;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° n.v. De Scheepvaart : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart;

2° Waterwegen en Zeekanaal n.v. : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap
Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;

3° passagiersschip : elk vaartuig, met inbegrip van een voorwerp zonder waterverplaatsing, dat ingericht of
gebruikt wordt voor het vervoer van meer dan 12 (twaalf) passagiers;

HOOFDSTUK II. — Toepassingsgebied

Art. 2. Dit besluit bepaalt de tarieven van de scheepvaartrechten die gelden voor passagiersschepen die zich, al
dan niet varend, bevinden op de waterwegen, beheerd door n.v. De Scheepvaart met uitzondering van:

— de Gemeenschappelijke Maa;

— de Schelde-Rijnverbinding;

— de waterwegen die door hun bijzondere reglement vrijgesteld zijn van scheepvaartrechten.

HOOFDSTUK III. — Tarieven

Art. 3. De scheepvaartrechten voor passagiersschepen worden bepaald op basis van het maximum toegelaten
aantal passagiers en op basis van de geldigheidsduur.

Art. 4. De geldigheidsduur kan voor één jaar of voor een te bepalen aantal aaneensluitende kalenderdagen
vastgesteld worden.

Art. 5. Het tarief voor een geldigheidsduur van één jaar bedraagt 8 euro per toegelaten passagier.

Art. 6. Het tarief voor de geldigheidsduur van één of meer kalenderdagen bedraagt 0,20 euro per toegelaten
passagier en per kalenderdag.

Art. 7. Een terugbetaling of een wijziging van de geldigheidsduur is niet mogelijk.

Art. 8. De tarieven, vermeld in artikel 5 en 6 zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij
als basis het indexcijfer wordt opgenomen van de maand die voorafgaat aan de maand van de bekendmaking van dit
besluit in het Belgisch Staatsblad wordt genomen.

HOOFDSTUK IV. — Vrijstellingen

Art. 9. Passagierschepen die hun scheepvaartrecht aan Waterwegen en Zeekanaal nv betaald hebben zijn voor de
betrokken periode vrijgesteld van het betalen van scheepvaartrechten wanneer zij zich bevinden op of varen op de door
nv De Scheepvaart beheerde waterwegen, voor zover de scheepvaartrechten onder dezelfde als hiervoor gestelde
bepalingen voldaan zijn.

Art. 10. Passagiersschepen die toebehoren aan de krijgsmacht, de Belgische staat of de gewesten en die onder
nationale vlag of gewestvlag varen zijn vrijgesteld van scheepvaartrechten.
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HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 11. In het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 — Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het
Koninkrijk wordt artikel 84 opgeheven.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Hasselt, 28 november 2007

ir. J. Tielens, W. Claes,
gedelegeerd bestuurder. Voorzitter van de raad van bestuur.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2007/37174]

Ruimtelijke ordening. — Goedkeuring

RIJKEVORSEL. — Bij besluit van 19 november 2007 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van
aanleg « La Corbeille » genaamd, van de gemeente Rijkevorsel, bestaande uit een plan bestaande toestand, een
bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften, met uitzondering van de met blauw omrande delen van de
stedenbouwkundige voorschriften.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/37081]

Ruimtelijke ordening. — Provincie Oost-Vlaanderen

OUDENAARDE. — Bij besluit van 25 oktober 2007 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan « Arsenaalweg » van de gemeente Oudenaarde onthouden van goedkeuring.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/37118]

Ruimtelijke ordening. — Provincie Oost-Vlaanderen

OUDENAARDE. — Bij besluit van 8 november 2007 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan « Voetbalveld VV Volkegem » van de gemeente Oudenaarde goedgekeurd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/203487]
Personnel

Par arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 qui produit ses effets le 7 mai 1998, Mme Marine Nihant,
attachée, est promue par avancement de grade au grade de premier attaché.

Par arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 qui produit ses effets le 1er mai 1999, Mme Brigitte
Dugauquier, attachée, est promue par avancement de grade au grade de premier attaché.
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