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8 APRIL 2009. — Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van het afdelingshoofd
houdende de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling coördinatie

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 38;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 houdende de aanstelling van de Raad van
Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
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;

Gelet op artikel I.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;

Gelet op de statuten van Waterwegen en Zeekanaal NV, extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht,
inzonderheid artikel 44;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
en het Vlaams Gewest van 10 mei 1995, de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen en het Vlaams Gewest voor het kanaal Leuven-Dijle en het kanaal naar Charleroi ten zuiden
van het Brusselse Hoofdstedelijke gewest van 29 juni 1995 en de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en
Zeekanaal NV en het Vlaams Gewest van 23 februari 2005;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende de delegatie van
bevoegdheden van 13 september 2006;

Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende de delegatie van
bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van 22 augustus 2006;

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Coördinatie van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o correspondentie : alle berichtgeving, ongeacht de drager ervan, die uitgaat van Waterwegen en Zeekanaal NV
en die een officieel karakter heeft, inzonderheid brieven, faxen, e-mail en SMS’en;

2o dagelijkse correspondentie : correspondentie die verband houdt met de dagelijkse uitvoering van de
opdrachten, waarbij geen financiële of andere verbintenis wordt aangegaan, en met uitzondering van de
correspondentie met :

— het Rekenhof;

— de Vlaamse Regering, haar ministers of kabinetten;

— de parlementen;

— de Europese Unie of haar vertegenwoordigers,

— de Raad van Bestuur Waterwegen en Zeekanaal NV;

— de gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV;

— de N-functies van administraties;

— de algemeen directeurs en adjunct-administateurs-generaal

3o leidend ambtenaar : de vertegenwoordiger en woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal in haar
betrekkingen met de contractant in het kader van overheidsopdrachten.

HOOFDSTUK 2. — De celhoofden en hun vervangers zijn ertoe gemachtigd :

Art. 3. § 1. De dagelijkse correspondentie, die verband houdt met de activiteiten van hun cel en geen formele
opdrachten omvat, te ondertekenen.

§ 2. In het kader van de uitvoering van aannemingsopdrachten van diensten, uitgeschreven door de afdeling :

a) op te treden als leidend ambtenaar.

b) facturen op te leveren.

§ 3. Verlofdagen toe te kennen.

§ 4. Dienstvrijstellingen voor specifieke redenen toe te kennen.

§ 5. Afwijkingen van de stamtijden toe te kennen op occasionele basis.

Art. 4. Het celhoofd beleid is ertoe gemachtigd toelatingen voor het berijden van jaagpaden langs de Vlaamse
waterwegen te ondertekenen.

HOOFDSTUK 3. — De personeelsleden niet-celhoofd zijn ertoe gemachtigd :

Art. 5. Facturen op te leveren met betrekking tot dienstenopdrachten waarvoor het personeelslid leidend
ambtenaar is.

Art. 6. Gewone en aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, met uitzondering van processtukken zoals
dagvaardingen en verzoekschriften voor de Raad van State.
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Art. 7. Informatie op te vragen ter vervollediging van het dossier.

De personeelsleden van de cel investeringen zijn ertoe gemachtigd om vastleggingen te betekenen.

HOOFDSTUK 4. — Rapportage over de verleende delegaties

Art. 8. Alle delegatiehouders brengen desgevraagd verslag uit aan het afdelingshoofd over het gebruik van de
hen verleende delegatiebevoegdheden.

HOOFDSTUK 5. — Intrekking of schorsing

Art. 9. Alle subdelegaties die krachtens onderhavig besluit zijn verleend kunnen door het afdelingshoofd op elk
ogenblik worden geschorst of ingetrokken.

Het afdelingshoofd kan te allen tijde de delegaties die door haar zijn verleend, zelf uitoefenen.

De celhoofden kunnen ten alle tijde de delegaties die aan hun personeelsleden zijn verleend, zelf uitoefenen.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 8 april 2009.

Krista Maes,

Afdelingshoofd,

Afdeling coördinatie.
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13 MEI 2009. — Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV
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 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het
Koninkrijk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 tot bekrachtiging van het tariefreglement voor
het kanaal Brussel-Schelde;

Gelet op de beheersovereenkomst van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
20 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 7 november 2007 houdende de vaststelling van de
scheepvaartrechten voor passagiersschepen

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het besluit van de Raad van Bestuur van 7 november 2007
houdende de vaststelling van de scheepvaartrechten voor passagiersschepen worden vervangen door volgende
bepalingen :

Art. 2. Dit besluit bepaalt de tarieven van de scheepvaartrechten die gelden voor passagiersschepen die varen op
de waterwegen, beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV met uitzondering van :

— de Grensleie;

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

Art. 3. De scheepvaartrechten voor passagiersschepen worden bepaald op basis van de grootste lengte van de
romp van het schip en op basis van de geldigheidsduur.

Art. 4. De geldigheidsduur kan voor een te bepalen aantal aaneensluitende kalenderdagen of voor een te bepalen
aantal aaneensluitende maanden of voor één jaar of voor een seizoen, ingaande op 1 maart tot en met 31 oktober,
vastgesteld worden.
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