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13 JANUARI 2010. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de Raad van Bestuur

betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de vertegenwoordiging. — Gecoördineerde versie

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 3, 3de 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, de
artikelen 35, 44 § 1, eerste lid;

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

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 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;
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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur,

de niet-stemgerechtigde leden en de regeringsafgevaardigden van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

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 Bovenschelde, mevr. ir. Agnes Peil, RRnr. 691005 216 86;

- voor de afdeling Commercieel Beheer, mevr. Lutarde Verschingel, RRnr. 560430 422 76;

- voor de afdeling Coördinatie en Ondersteuning, mevr. Krista Maes, RRnr. 700407 366 49;

- voor de afdeling Zeekanaal, dhr. ir. Lieven Dejonckheere, RRnr. 740328-009-47;

- 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.
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§ 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.

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.

De genoemde afdelingshoofden kunnen zich laten vervangen door:
1o voor de afdeling Bovenschelde :
a) Mevr. Sandra Ghislain, RRnr. 761126 202 12;
b) de heer Humbert Vervaeke, RRnr. 520910 235 38;
c) de heer Joris Duyck, RRnr. 750403 073 82;
d) de heer Tim Verleysen, RRnr. 800219 071 83;
e) de heer Nico De Ruyter, RRnr. 760428 089 16;
f) de heer Dave Moring, RRnr. 760407 111 42;
g) de heer Willy Callebaut, RRnr. 560212 351 91;
h) de heer Jan Vanmarsnille, RRnr. 840229 339 84.
2o voor de afdeling Commercieel Beheer:
a) Mevr. Veroniek De Mulder, RRnr. 750129 262 62;
b) Mevr. Dominique Samson, RRnr. 820223 268 02
c) de heer Matthias Buelens, RRnr. 750119 231 05;
d) Mevr. Christine Veys, RRnr. 840114 210 74;
e) Dhr. Jens Van Dinter, RRnr. 860127 341 80.
3o voor de afdeling Zeekanaal:
a) de heer Mariano Vankan, RRnr. 740525 061 02;
b) de heer Luc Ureel, RRnr. 641228 253 44;
c) de heer Wim Debbaudt, RRnr. 691019 179 91;
4o voor de afdeling Zeeschelde:
a) de heer Geert Roggeman, RRnr. 700310 127 94;
b) de heer Stijn Scheers, RRnr. 790530 057 58;
c) Mevr. Kristien Schelfaut, RRnr. 821228 032 61;
d) de heer Raf Van den Bergh, RRnr. 810610 109 73;
e) de heer Patrick Verhaegen, RRnr. 630904 505 82;
f) de heer Henri Pot, RRnr. 511123 037 33;
g) Mevr. Cathérine Hoebeeck, RRnr. 741123 037 33.
Indien bedoelde bevoegdheid betrekking heeft op de vertegenwoordiging voor het uitoefenen van het recht van

voorkoop zoals bedoeld in artikel 28bis van het decreet, wordt deze bevoegdheid bijkomende gedelegeerd aan de
volgende personen, alleen handelend:

a) de heer Geert Roggeman, RRnr. 700310 127 94;
b) de heer Stijn Scheers, RRnr. 790530 057 58;
c) Mevr. Kristien Schelfaut, RRnr. 821228 032 61;
d) de heer Raf Van den Bergh, RRnr. 810610 109 73;
e) de heer Patrick Verhaegen, RRnr. 630904 505 82;
f) de heer Raf Van den Bergh, RRnr. 810610 109 73;
g) de heer Henri Pot, RRnr. 511123 037 33;
h) Mevr. Cathérine Hoebeeck, RRnr. 741123 037 33;
i) de heer Dominique Samson, RRnr. 820223 268 02;
j) de heer Willy Callebaut, RRnr. 560212 351 91
k) Mevr. Lutgarde Verschingel, RRnr. 560430 422 76;
l) Mevr. Veroniek De Mulder, RRnr. 750129-262-62;
m) Mevr. Christine Veys, RRnr. 840114-201-74.
Indien bedoelde bevoegdheid betrekking heeft op de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van

Vlaamse Polders en Wateringen, wordt deze bevoegdheid bijkomend gedelegeerd aan de personen die bij Waterwegen
en Zeekanaal NV benoemd zijn als districtshoofd.

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. 4bis. De bevoegdheid om dit besluit de coördineren wordt gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder.

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 13 januari 2010.
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