
- aanwezige risico’s en saneringsurgentie;

- kostprijs van de sanering;

- begin- en einddatum van de bodemsaneringswerken. »

Art. 4. Artikel 9, 9° van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

« 9° het jaarlijks vóór 30 april neerleggen middels aangetekend schrijven bij de Interregionale Bodemsanerings-
commissie van de balansen en resultaatrekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgend jaar. Voor de
vorm van deze in te dienen documenten wordt verwezen naar de vigerende regelgeving terzake. Afhankelijk van de
ingediende balansen, resultaatrekeningen en begroting dient door BOFAS op vraag van de Interregionale Bodemsa-
neringscommissie een voorstel tot aanpassing van de verplichte bijdrage te worden ingediend. »

Art. 5. In artikel 9, 10° van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Het jaarlijks vóór 30 april neerleggen bij de Interregionale Bodemsaneringscommissie van het jaarverslag van
BOFAS voor het voorbije jaar, dit middels aangetekend schrijven. »

Art. 6. In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt een § 8 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 8. Indien bemerkingen en/of klachten worden doorgegeven bij BOFAS met betrekking tot de inhoud van
bestekken, dienen deze bemerkingen en/of klachten te worden overgemaakt aan de Interregionale Bodemsanerings-
commissie. Dit met inbegrip van een evaluatie en voorstel tot eventuele bijsturing.

De Interregionale Bodemsaneringscommissie kan ten allen tijde wijzigingen opleggen tot eventuele bijsturing van
de bestekken.»

Art. 7. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt een 18° toegevoegd, die luidt als volgt :

« 18° binnen de 12 maanden na de publicatie van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad, een aanpassing door
te voeren van de statuten en dit inzake de problematiek van onverenigbaarheid. »

Art. 8. Dit besluit van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot wijziging van het besluit d.d. 3 maart 2004
van de Interregionale Bodemsaneringscommissie heeft uitwerking de dag van de publicatie ervan in het Belgisch
Staatsblad.

Art. 9. Tegen dit besluit van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot wijziging van het besluit
d.d. 3 maart 2004 van de Interregionale Bodemsaneringscommissie kan een annulatieberoep worden ingesteld bij de
Raad van State binnen zestig dagen na publicatie ervan. De vormvoorschriften hiervoor zijn bepaald in het meermaals
gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Administratie
van de Raad van State.

Mechelen, 8 november 2007

Namens de Interregionale Bodemsaneringscommissie :

F. DE NAEYER, E. VAN DYCK,
Secretaris. Voorzitter.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[S − C − 2007/37169]
24 OKTOBER 2007. — Besluit van de raad van bestuur

van NV De Scheepvaart betreffende de delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, inzonderheid artikel 3, artikel 35
en artikel 36;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot goedkeuring van de statuten van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, de staat van activa en passiva en het
verslag van de bedrijfsrevisor;

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 besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van
2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en
Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van
2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2004 betreffende de rechtsopvolging naar
aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de NV Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal, als
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;

Gelet op de statuten van De Scheepvaart, nv van publiek recht, publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap, inzonderheid artikel 37, artikel 43, § 1, en artikel 44;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 houdende aanstelling van de raad van bestuur,
gewestcommissaris en zijn plaatsvervanger van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap
De Scheepvaart, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 houdende aanstelling van de houders van de
management- en projectleidersfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse overheid;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de aanstelling van de houders van
de functies van algemeen directeur en van managementfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de
Vlaamse overheid ter uitvoering van artikelen 39, § 3, en 41 van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003,
en de toekenning van gelijkwaardige en passende functies ter uitvoering van artikel 40 van het Kaderdecreet
Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° afdelingshoofd : een personeelslid benoemd tot afdelingshoofd dat werkt voor NV De Scheepvaart of een
persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor een afdeling te dragen;

2° beleid van NV De Scheepvaart : alle maatregelen genomen of te nemen door NV De Scheepvaart die betrekking
hebben op de wijze waarop het haar missie realiseert, inzonderheid maatregelen met algemene strekking of bij wijze
van precedent.

Art. 2. De bij dit besluit verleende of bekrachtigde delegaties worden tevens verleend aan de persoon die met de
waarneming van het ambt van de titularis is belast, die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering of die
op enerlei wijze voorzien in het toepasselijk personeelsstatuut het ambt van de titularis daadwerkelijk uitoefent.

Art. 3. § 1. De bij dit besluit verleende of bekrachtigde delegaties strekken zich eveneens uit tot :

1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de
gedelegeerde aangelegenheden;

2° onverminderd de artikelen betreffende de delegaties aangaande de overheidsopdrachten, de beslissingen van
ondergeschikt belang of van aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de gedelegeerde
aangelegenheden;

3° het goedkeuren van de uitgaven die dienen te worden verricht in het kader van verleende of bekrachtigde
delegaties.

§ 2. In de mate dat door onderhavig besluit verleende of bekrachtigde delegaties zijn gekoppeld aan regelgeving,
blijven zij overeenkomstig van kracht indien deze regelgeving wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen.

§ 3. De delegaties die bij dit besluit verleend worden, worden slechts verleend binnen de perken van de voorziene
begrotingen en slechts binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde programma’s voor zover het programma’s
betreft die zijn gedekt door investeringsdotaties.

Art. 4. Onverminderd de door dit en andere besluiten verleende delegaties, worden de bevoegdheden om
NV De Scheepvaart te vertegenwoordigen, krachtens artikel 36 van de statuten, voorbehouden aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk optredend, gedelegeerd aan de gedelegeerd
bestuurder, enerzijds, en het meest gerede afdelingshoofd, anderzijds.

Art. 5. De gedelegeerd bestuurder heeft inzake rechtsgedingen delegatie om :

1° advocaten aan te stellen;

2° rechtsgedingen te voeren als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de
administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk hof.

Deze delegatie omvat :

a) het instellen van rechtsgedingen;

b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;

c) het instellen van rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin, met
uitzondering van de voorziening in cassatie.

3° Onverminderd artikel 6, minnelijke schikkingen en schulderkenningen aan te gaan, voor zover de budgettaire
weerslag ervan niet meer bedraagt dan 65.000 euro.

Art. 6. § 1. De gedelegeerd bestuurder heeft inzake overheidsopdrachten delegatie voor de keuze van de
gunningswijze, de goedkeuring van het bestek en het gunnen van overheidsopdrachten voor zover :

1° indien het een openbare aanbesteding betreft of een algemene offerteaanvraag, het geraamde bedrag, dan wel
het inschrijvingsbedrag niet hoger is dan 2.500.000 euro;

2° indien het een beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag betreft, het geraamde bedrag, dan wel het
inschrijvingsbedrag niet hoger is dan 620.000 euro;

3° indien het een onderhandelingsprocedure betreft, het geraamde bedrag, dan wel het inschrijvingsbedrag niet
hoger is dan 120.000 euro.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder heeft delegatie voor het goedkeuren van deelcontracten betreffende overheidsop-
drachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, indien het bedrag van het
deelcontract niet hoger is dan de in § 1 bepaalde bedragen.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder heeft delegatie voor het goedkeuren van ramingsstaten, verrekeningen of bijaktes
met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten tot een gecumuleerd bedrag (in meer of in min) van
250.000 euro per verrekening of ramingsstaat.
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§ 4. De delegaties bepaald in § 1 zijn slechts van toepassing in de mate dat het bedrag van de opdracht die wordt
gegund, niet hoger is dan 150 % van het bedrag dat voor deze opdracht is opgenomen in het goedgekeurd lopend
fysisch programma.

§ 5. De delegaties bepaald in § 1 zijn van toepassing op gezamenlijke opdrachten overeenkomstig artikel 19 van de
wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, indien het aandeel van nv De Scheepvaart in de gezamenlijke opdracht niet hoger is dan de in
§ 1 bepaalde bedragen.

Art. 7. Onverminderd artikel 6, heeft de gedelegeerd bestuurder delegatie voor het afsluiten van overeenkomsten,
behoudens :

1° de totale financiële implicatie van de overeenkomst in uitgave groter is dan of gelijk is aan 100.000 euro;

2° de overeenkomst de toekenning van een zakelijk recht, een huur of een concessie inhoudt, waarvan de inkomst
van de overeenkomst voor de ganse looptijd groter is dan of gelijk is aan 100.000 euro;

3° de overeenkomst gesloten wordt met een overheid;

4° de overeenkomst betrekking heeft op het beleid van NV De Scheepvaart.

Art. 8. § 1. Aan de voorzitters van het Aankoopcomité van Onroerende Goederen bij het Federaal Ministerie van
Financiën wordt delegatie verleend om te onderhandelen betreffende de verwerving van onroerende goederen, en alle
nodige proceshandelingen te verrichten in verband met onteigeningen, met inbegrip van het treffen van minnelijke
schikkingen en dadingen.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder heeft delegatie voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de
onteigening van onroerende goederen met uitzondering van het voorstel zelf om tot die onteigening over te gaan,
behoudens indien het bedrag van de raming lager is dan 500.000 euro. De bevoegdheid om NV De Scheepvaart te
machtigen tot onteigening over te gaan, blijft bij de ter zake bevoegde minister.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder heeft delegatie om het recht van voorkoop uit te oefenen op voorwaarde dat het
bedrag van de raming lager is dan 500.000 euro.

Art. 9. De gedelegeerd bestuurder heeft delegatie voor het aanvaarden van toelagen, schenkingen en legaten op
voorwaarde dat :

— de waarde ervan niet hoger is dan 1.000.000 euro;

— in het aanvaardingsbesluit de beoordeling betreffende de opportuniteit en de risico’s verbonden aan de
aanvaarding, is opgenomen.

Art. 10. De gedelegeerd bestuurder subdelegeert de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdhe-
den, aan ambtenaren van zijn agentschap, tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan
de Raad van Bestuur.

Art. 11. Over het gebruik van de delegaties zoals bepaald in artikel 6 wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad
van Bestuur op een gestructureerde, exacte, toegankelijke, beknopte en ter zake dienende wijze.

Art. 12. Alle bedragen vermeld in onderhavig besluit zijn exclusief BTW, en zijn gekoppeld aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen (115,02 - basis 1988). Telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden deze
bedragen met 10 procent vermeerderd of verminderd.

Art. 13. Op de financiële rekeningen van de vennootschap wordt delegatie verleend aan :

Groep 1 :

— de gedelegeerd bestuurder(s);

— het afdelingshoofd, bevoegd voor financiën.

Groep 2 :

— de adjunct van de directeur, diensthoofd boekhouding;

— een deskundige boekhouding,

waarbij elke verrichting op de rekeningen van de vennootschap dient getekend te zijn door een persoon uit groep 1
en een persoon uit groep 2, tenzij het bedrag van de verrichting lager is dan 5.000 euro.

Art. 14. In de mate dat eerdere delegatiebeslissingen van de Raad van Bestuur bij onderhavig besluit niet
uitdrukkelijk worden opgeheven, zijn zij hiermee - gebeurlijk mutatis mutandis - bevestigd, met dien verstande dat -
in de mate dat er sprake is van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden - een meer recente delegatiebeslissing primeert
op een minder recente.

Art. 15. Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hasselt, 24 oktober 2007.

Getekend : Willy Claes,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Getekend : ir. Jaak Tielens, Getekend : Erik Portugaels,
gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2007/37158]
Wegen van het Vlaamse Gewest. — Indeling bij de gemeentewegen

BRUGGE. — Krachtens het besluit van 12 september 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur wordt de gewestweg N9 - Ezelstraat (tussen kmp. 94,860 en kmp. 95,345) gelegen op het
grondgebied van de stad Brugge aan zijn bestemming van gewestweg onttrokken en ingedeeld bij de gemeentewegen.

60755MONITEUR BELGE — 10.12.2007 — BELGISCH STAATSBLAD


