
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.
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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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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 houdende aanstelling van de houders van de
management- en projectleiderfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse overheid,

Besluit :

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

een personeelslid benoemd tot afdelingshoofd dat werkt voor Waterwegen en Zeekanaal of een persoon aangeduid
om de verantwoordelijkheid voor een afdeling te dragen, met name :

— voor de afdeling Managementondersteuning, mevr. Heidi Van Praet, RRnr. 680802 366 88

— voor de afdeling Bovenschelde, mevr. ir. Agnes Peil, RRnr. 691005 216 86

— voor de afdeling Commercieel Beheer, mevr. Lut Verschingel, RRnr. 560430 422 76

— voor de afdeling Coördinatie, mevr. Krista Maes, RRnr. 700407 366 49

— voor de afdeling Zeekanaal, dhr. ir. Johan Laurent, RRnr. 480824 217 30

— voor de afdeling Zeeschelde, dhr. ir. Wim Dauwe, RRnr. 700506 193 65

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 :

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

2o 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.

3o het goedkeuren van de uitgaven die dienen te worden verricht in het kader van de 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 programma’s voor zover het programma’s betreft welke zijn
gedekt door investeringsdotaties.

Voor zover het programma’s betreft andere dan deze die gedekt zijn door investeringsprogramma’s, inzonderheid
onderhoudsprogramma’s, heeft de Administrateur-generaal, onverminderd artikel 6, delegatie voor de goedkeuring
van deze programma’s binnen de perken van de geopende kredieten.

Art. 4. De bevoegdheid om Waterwegen en Zeekanaal te vertegenwoordigen, krachtens artikel 37 van de statuten
voorbehouden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk optredend,
worden gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder, enerzijds, en het meest gerede afdelingshoofd, anderzijds, of in de
mate dat het handelt om de vertegenwoordiging met betrekking tot een onroerend goed, aan de gedelegeerd
bestuurder of het afdelingshoofd van de afdeling Commercieel Beheer, enerzijds, en, anderzijds, aan een ander
afdelingshoofd.

Het afdelingshoofd van de afdeling Commercieel Beheer, kan zich laten vervangen door dhr. Frans Stevens,
RRnr. 511120 033 30.

Indien bedoelde bevoegdheid betrekking heeft op de vertegenwoordiging voor het uitoefenen van het recht van
voorkoop zoals bedoeld in artikel 28 bis van het decreet, wordt deze bevoegdheid bijkomende gedelegeerd aan de
volgende personen, alleen handelend :

— dhr. Raf Van den Bergh, RRnr. 810610 109 73

— dhr. Stijn Scheers, RRnr. 790530 05 75

— dhr. Guido De Meerleer, RRnr. 500405 371 72

Deze delegaties van de vertegenwoordigingsbevoegdheden gelden onverschillig de totale financiële implicatie van
de rechtshandeling waarvoor de vertegenwoordiging plaatsvindt en zonder dat de delegatiehouders nogmaals moeten
gemachtigd worden door een beslissing van de Raad van Bestuur.

Art. 5. De personen die ingevolge dit besluit titularis zijn van delegaties nemen de nodige zorgvuldigheid in acht
bij het gebruik van de verleende of bekrachtigde delegaties.

Art. 6. Dit besluit heft het besluit van de Raad van Bestuur goedgekeurd op 1 september 2009 betreffende de
delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging op.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Wllebroek, 13 januari 2010;

Albert Absillis, ir Leo Clinckers,

Voorzitter van de Raad van Bestuur. Gedelegeerd bestuurder.
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