
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht
[2010/200190]

13 JANUARI 2010. — Besluit van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het besluit
van de Raad van Bestuur betreffende de delegatie van bevoegdheden

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 3, 3e lid, arti-
kel 34 en artikel 38, laatste lid;

Gelet op de statuten van Waterwegen en Zeekanaal NV, extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht,
inzonderheid de artikelen 38, 44 § en 45;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden;
Overwegende dat het wenselijk is expliciet de bevoegdheid te delegeren om beslissingen te nemen met betrekking

tot de kwalitatieve selectie bij de beoordeling van overheidsopdrachten;
Overwegende dat de correcte term om deelcontracten in uitvoering te geven ″betekenen″ is en niet ″goedkeuren″;
Gelet op alle hogere akten en overwegingen, samengevoegd,

Besluit :

Artikel 1.

In artikel 6 § 1, 1ste zin, worden vóór de woorden ″het gunnen″ de woorden ″de selectie van de gegadigden of
inschrijvers,″ ingevoegd.

Art. 2. In artikel 6 § 5 van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie
van bevoegdheden wordt het woord ″betekenen″ vervangen door het woord ″goedkeuren″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 13 januari 2010.

Willebroek, 13 januari 2010.

Albert Absillis, ir Leo Clinckers,

Voorzitter van de Raad van Bestuur. Gedelegeerd Bestuurder.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht

[2010/200192]
13 JANUARI 2010. — Besluit van de Raad van Bestuur

betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 3, 3e lid, artikel
28bis, artikel 34 en artikel 38, laatste lid, verder genoemd het decreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 houdende de aanneming van de statuten van het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale
bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal;

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 Waterwegen en Zeekanaal NV, extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht,
inzonderheid de artikelen 38, 44 § en 45;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Waterwegen en Zeekanaal van
23 februari 2005;

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 Raad van Bestuur van 14 september 2005 betreffende de delegatie van bevoegdheden;
Gelet op 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;
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