
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du

présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203848]N. 2008 — 3906
19 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering

tot het aannemen van de wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 8, § 2;

Gelet op artikel 27, tweede lid, van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2008;
Op voordracht van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal, die als bijlage bij dit besluit

is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

Bijlage

Wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht

Artikel 1. In artikel 33 van de statuten wordt het vijfde lid opgeheven.
Art. 2. In artikel 35, eerste lid, van de statuten worden voor de woorden ″De Raad van Bestuur is bevoegd″

de woorden ″§ 1″ ingevoegd.
Art. 3. Aan artikel 35, eerste lid, van de statuten, dat artikel 35, § 1, wordt, wordt de volgende bepaling toegevoegd :
″De Raad van Bestuur kan de bevoegdheden delegeren die door het decreet, het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid

van 18 juli 2003 en door deze statuten niet uitdrukkelijk aan een orgaan van de vennootschap werden toegewezen.″
Art. 4. In artikel 35, tweede lid, van de statuten worden voor de woorden ″De Raad van Bestuur beschikt″ de

woorden ″§ 2″ ingevoegd.
Artikel 5. In artikel 35, tweede lid, 4o, van de statuten, dat artikel 35, § 2, 4o, wordt, worden de woorden

″verwerving, de uitoefening van het recht van voorkoop, en mits machtiging door de Vlaamse Regering over de
onteigening en de vervreemding″ vervangen door het woord ″verkoop″.

Artikel 6. In artikel 35, tweede lid, van de statuten, dat artikel 35, § 2, wordt, wordt punt 7o geschrapt.
Artikel 7. Aan artikel 35, tweede lid, van de statuten, dat artikel 35, § 2, wordt, wordt een tweede lid toegevoegd,

dat luidt als volgt :
″De bevoegdheden, vermeld in het eerste lid, evenals alle andere door het decreet, het kaderdecreet Bestuurlijk

Beleid van 18 juli 2003 en deze statuten aan de Raad van Bestuur voorbehouden bevoegdheden kunnen door de Raad
van Bestuur niet worden gedelegeerd, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. In voorkomend geval moeten de door
de Raad van Bestuur ingeroepen uitzonderlijke omstandigheden om een dergelijke bijzondere volmacht toe te kennen,
omstandig worden gemotiveerd aan de hand van de concrete gegevens van de zaak en de feitelijke omstandigheden
zoals ze zich voordoen. De bijzondere volmacht moet nauwkeurig, duidelijk en precies worden omschreven en moet
in ieder geval beperkt zijn in de tijd. De houder van een bijzondere volmacht moet die volmacht ter legitimatie
voorleggen aan alle belanghebbende partijen. De beslissingen, genomen ter uitvoering van de bijzondere volmacht,
moeten binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn worden bekrachtigd. Als de beslissingen niet tijdig
worden bekrachtigd, dan houden ze op uitwerking te hebben.″

Art. 8. Aan artikel 35 van de statuten wordt § 3 toegevoegd, dat luidt als volgt :
″§ 3. In afwijking van de bepalingen in § 1 en § 2, kan, bij gemotiveerde hoogdringendheid, als de Raad van Bestuur

redelijkerwijze in de onmogelijkheid is tijdig op een geldige wijze samen te komen om de beslissingen te nemen die
noodzakelijk zijn, de beslissing worden genomen door de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en de ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur,die samen optreden. Op de eerstvolgende zitting van de Raad van Bestuur lichten ze de Raad
van Bestuur in over de door hen ter uitvoering van deze bepaling genomen beslissingen.″
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Art. 9. In artikel 37 van de statuten worden tussen de woorden ″45″ en ″wordt″ de volgende woorden ingevoegd :
″en onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de hem ingevolge artikel 36 van deze statuten
toegekende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid te delegeren,″.

Artikel 10. In artikel 44, § 1, van de statuten worden de woorden ″De Raad van Bestuur kan bevoegdheden die door
het decreet en door deze statuten niet uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur werden toegewezen, delegeren aan de
gedelegeerd bestuurder.″ geschrapt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot het aannemen
van de wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/203848]F. 2008 — 3906
19 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand

portant adoption de la modification des statuts de l’agence ″Waterwegen en Zeekanaal″

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l’agence autonomisée externe de droit public ″Waterwegen en Zeekanaal″,
société anonyme de droit public, notamment l’article 8, § 2;

Vu l’article 27, alinéa deux, des statuts de l’agence autonomisé externe de droit public ″Waterwegen en Zeekanaal″,
société anonyme de droit public;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2008;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. La modification des statuts de l’agence ″Waterwegen en Zeekanaal″, jointe en annexe au present arrêté

est approuvée.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. La Ministre flamande qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent

arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

Annexe

Modification des statuts de l’agence ″Waterwegen en Zeekanaal″, société anonyme de droit public
Article 1er. L’alinéa cinq de l’article 33 des statuts est abrogé.
Art. 2. A l’article 35, alinéa premier, des statuts, les mots ″§ 1er″ sont insérés avant les mots ″Le conseil

d’Administration est compétent″.
Art. 3. A l’article 35, alinéa premier, des statuts, qui devient l’article 35, § 1er, la disposition suivante est ajoutée :
″Le Conseil d’Administration peut déléguer des compétences qui n’ont pas été explicitement attribuées à un

organe de la société par le décret, le Décret Cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 et par les présents statuts.″
Art. 4. A l’article 35, alinéa deux, des statuts, les mots ″§ 1er″ sont insérés avant les mots ″Le conseil

d’Administration dispose″.
Art. 5. A l’article 35, alinéa deux, 4o, des statuts, qui devient l’article 35, § 2, 4o, les mots ″acquisition, exercice

du droit de préachat, et moyennant autorisation du Gouvernement flamand sur l’expropriation et l’aliénation″
sont remplacés par le mot ″vente″.

Art. 6. A l’article 35, alinéa deux, des statuts, qui devient l’article 35, § 2, le point 7o est abrogé.
Art. 7. A l’article 35, alinéa deux, des statuts, qui devient l’article 35, § 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé

comme suit :
″Les compétences, visées à l’alinéa premier, ainsi que toutes les autres réservées au Conseil d’Administration par

le décret, le Décret Cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 et par les statuts, ne peuvent pas être déléguées
par le Conseil d’Administration, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le cas échéant, les circonstances
exceptionnelles invoquées par le Conseil d’Administration en vue de procurer un tel mandat doivent faire l’objet d’une
motivation circonstanciée à l’aide des données concrètesen la matière et des circonstances effectives telles qu’elles se
présentent. Le mandat particulier doit être décrit de façon précise, claire et exacte et doit en tout cas être limité dans
le temps. Le détenteur d’un mandat particulier doit présenter ce mandat en légitimation vis-à-vis de toutes les parties
concernées. Les décisions, prises en exécution du mandat particulier, doivent être ratifiées dans le délai fixé par le
Conseil d’Administration. Si les décisions ne sont pas ratifiées dans le délai voulu, elles cessent de produire leurs effets.″

57995BELGISCH STAATSBLAD — 03.11.2008 — MONITEUR BELGE



Article 8. A l’article 35 des statuts, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
″§ 3. En dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la décision peut être prise, en cas d’urgence motivée, et si le

Conseil d’Administration est raisonnablement dans l’impossibilité de valablement se réunir dans le délai voulu afin de
prendre des décisions nécessaires, par l’administrateur général, le président et le vice-président du Conseil
d’Administration, qui agissent conjointement. Lors de la première session suivante du Conseil d’Administration,
ils informent le Conseil d’Administration des décisions qu’ils ont prises en exécution de la présente disposition.″

Art. 9. A l’article 37 des statuts, les mots suivants sont insérés entre les mots ″45″ et ″est″ : ″et sans préjudice de la
compétence du Conseil d’Administration de déléguer la compétence générale de représentation qui lui a été attribuée
suite à l’article 36 des présents statuts,″.

Art. 10. A l’article 44, § 1er, des statuts, les mots ″Le Conseil d’Administration peut déléguer les compétences qui
n’ont pas explicitement été attribuées au Conseil d’Administration par le décret et par le présents statuts, à
l’administrateur délégué″ sont supprimés.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant adoption de la
modification des statuts de l’agence ″Waterwegen en Zeekanaal″.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203847]N. 2008 — 3907

26 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 18 januari 2008 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde
paragraaf, van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006
betreffende een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
(EGTS), inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 houdende aanwijzing van de bevoegde
autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 10 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 houdende aanwijzing van

de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
(EGTS), wordt vervangen door wat volgt :

″Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr. 1082/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)″.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
″Art. 2bis. De EGTS met statutaire zetel in het Vlaamse Gewest stuurt, na instemming van haar leden met de

overeenkomst en de statuten overeenkomstig artikel 4, vijfde paragraaf, van de verordening, de overeenkomst en
statuten naar de Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden.

De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden zorgt voor de bekendmaking van de
statuten van de EGTS, alsook van elke eventuele latere wijziging ervan, in het Belgisch Staatsblad″.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2ter ingevoegd, dat luidt als volgt :
″Art. 2ter. De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden kan de activiteiten van een EGTS

die in strijd zijn met de bepaling van artikel 13, eerste lid, van de verordening op het grondgebied van het Vlaamse
Gewest verbieden of eisen dat de leden van de EGTS, waarvoor hij de instemming tot deelneming ervan heeft gegeven,
zich eruit terugtrekken, tenzij de EGTS de desbetreffende activiteit staakt.″

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 26 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN
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