
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2013/200026]

21 DECEMBER 2012. — Personeel. — Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van 21 december 2012
wordt Kevin Delvaux, met ingang van 1 augustus 2012, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij
het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Structuur en
Investeringen, Brussel.

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van 21 december 2012
wordt Karlien Vercauteren, met ingang van 19 oktober 2012, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur
bij het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en
Inkomensbeheer, Brussel.

Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 21 december 2012 wordt
Seppe Bernar, met ingang van 1 december 2012, in vast dienstverband benoemd in de graad van adjunct van de
directeur bij het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Organisatie
en Strategisch Beleid, Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2013/200023]

19 DECEMBER 2012. — Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Personeel. — Benoeming

Bij besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 19 decem-
ber 2012 houdende benoeming in vast dienstverband van Mevr. Greet Pierre wordt Mevr. Greet Pierre met ingang van
1 mei 2012 in vast dienstverband benoemd in de graad van deskundige.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2012/36297]

10 OKTOBER 2012. — Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. —
Besluit van de gedelegeerd bestuurder betreffende de wijziging van het besluit van de gedelegeerd bestuurder
van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur en de
afdelingshoofden

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 17 § 2, 2° b);

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

Gelet op de statuten, artikel 35;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,
artikel 10 en artikel 11;

Gelet op het besluit van 22.08.2006 van de gedelegeerd bestuurder betreffende de delegatie van bevoegdheden aan
de algemeen directeur en de afdelingshoofden, verder genoemd het subdelegatiebesluit;

Overwegende dat voor de delegatie van de herhaling van dienstenopdrachten dezelfde redenering als voor de
delegatie van de herhaling van werken;

Gelet op alle hogere akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, § 8, en in artikel 12, § 8, van subdelegatiebesluit wordt het woord « onderhoudswerken »
vervangen in « onderhoudsopdrachten ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2012.

Willebroek, 10 oktober 2012.

ir. Leo Clinckers,
gedelegeerd bestuurder.
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