
f) Thermische systemen op zonne-energie : sanitair warm water en verwarming (combi)
De juryleden en deelnemers moeten tijdens het examen gebruik kunnen maken van volgend materiaal :
1° Een volledig combi zonne-energiesysteem
2° Tools voor instandhouding en onderhoud zoals :

a. Inclinometer en kompas;
b. Elektronische manometer ter controle van de vuldruk van het expansievat;
c. Apparatuur voor de controle van de spanning;
d. Onderhoudskoffer voor het onderhoud van de zonnewarmte-installaties (bv. : ″solar proofbox″) met
minimaal het volgende :

i. Een digitale thermometer of differentiaalthermometer met 2 tangvoelers;
ii. Een multimeter;
iii. Een set strips om de pH te meten;
iv. Een refractometer (inclusief pipet voor waterafname in de koffer);

e. Een schroevendraaier;
f. Een meter.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidings- en
exameninstellingen voor de certificering van aannemers en installateurs en houdende de certificering van aannemers
en installateurs.

Brussel, 20 januari 2014.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2014/35175]

30 JANUARI 2014. — Vaststelling van het modelformulier
voor de aanvraag tot overdracht van het recht op cofinanciering

Bij besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 30 januari 2014
wordt het modelformulier voor de aanvraag tot overdracht van het recht op cofinanciering vastgesteld.

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Het modelformulier kan worden geraadpleegd en gedownload op de OVAM-website : ″http://www.ovam.be″.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2014/200477]

14 JANUARI 2014. — Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

HASSELT. — Krachtens het besluit van 14 januari 2014 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de gemeente Hasselt.

Het plan 1M3D8G G028362 01 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Limburg, 3500 Hasselt.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 14 januari 2014 kan bij de Raad van State beroep worden
aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden
toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2014/35169]

29 JANUARI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV
Besluit van het afdelingshoofd houdende de wijziging van de delegatie van bevoegdheden

aan sommige personeelsleden van de afdeling Zeeschelde

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;
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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 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,
zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van
bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van 16 december 2008 houdende de delegatie van bevoegdheden aan
sommige personeelsleden van de afdeling Zeeschelde, zoals gewijzigd;

Overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheden te delegeren tot het goedkeuren van schadevergoedingen
die lager of gelijk zijn aan de vrijstelling voorzien in de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en tot het
nemen van beslissingen over aanvragen in het kader van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4, § 3, wordt een nieuwe alinea toegevoegd, met als tekst :

Het celhoofd beheer en exploitatie is gemachtigd tot het goedkeuren van schadevergoedingen aan derden die lager
zijn of gelijk zijn aan de vrijstelling voorzien in de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid.

Art. 2. Onder hoofdstuk 2 wordt een nieuw artikel 7bis toegevoegd, met als tekst :

De personeelsleden van rang A1 of van hogere rang, belast met de uitoefening van de functie van jurist, zijn ertoe
gemachtigd beslissingen te nemen over aanvragen in het kader van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Antwerpen, 29 januari 2014.

ir. Wim Dauwe
Afdelingshoofd afdeling Zeeschelde

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2014/35170]
29 JANUARI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van het afdelingshoofd

houdende de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling Zeekanaal

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 en 45;

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 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,
zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van
bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 2 september 2013 tot aanwijzing van een waarnemend
afdelingshoofd van de afdeling Zeekanaal,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

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

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

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

2° dagelijkse correspondentie : correspondentie die verband houdt met de dagelijkse uitvoering van de
opdrachten, waarbij geen financiële of andere verbintenissen worden aangegaan, met uitzondering van de
correspondentie met de gedelegeerd bestuurder en met uitzondering van de correspondentie met betrekking tot :

- het Rekenhof;

- de Vlaamse Regering, haar ministers of kabinetten;

- parlementen;
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