
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2014/203434]

14 MEI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het
besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande de
vertegenwoordiging

Gelet op de statuten, artikel 35;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden

aangaande de vertegenwoordiging, zoals herhaaldelijk gewijzigd, verder genoemd het ″vertegenwoordigingsbesluit″;
Overwegende dat de heer ir. Lieven Dejonckheere vanaf 14 april 2014 in functie is als afdelingshoofd van de

afdeling Zeekanaal;
Overwegende dat een aantal delegatiehouders omtrent het vertegenwoordigen van de vennootschap inzake de

uitoefening van het voorkooprechte dient te worden uitgebreid om de werklast tussen de betrokken personeelsleden
beter te spreiden;

Gelet op alle akten en overwegingen samengelezen

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande
de vertegenwoordiging wordt het woord ″Lut″ vervangen door het woord ″Lutgarde″ en worden de woorden ″voor de
afdeling Zeekanaal, dhr. Wim Dauwe, RRnr. 700506-19-65″ vervangen door de woorden ″voor de afdeling Zeekanaal,
dhr. Lieven Dejonckheere, RRnr. 740328-009-47″.

Art. 2. Aan artikel 4, derde lid, worden de woorden toegevoegd: ″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″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 14 mei 2014.

Willebroek, 14 mei 2014.

Albert Absillis, ir Leo Clinckers,

Voorzitter van de Raad van Bestuur gedelegeerd bestuurder

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2014/203435]

14 MEI 2014. — Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging
van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden

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 3, 3de lid, artikel 34 en
artikel 38, 3de en 4de lid, verder genoemd het decreet;

Gelet op de wet 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten,
verder genoemd de wet Overheidsopdrachten;

Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 en 19 september 2008 houdende de aanneming van
de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal;

Gelet op de statuten, artikel 35 en artikel 44;
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,

zoals herhaaldelijk gewijzigd, verder genoemd het delegatiebesluit;
Overwegende dat de heer ir. Lieven Dejonckheere op 14 april 2014 is aangetreden als afdelingshoofd van de

afdeling Zeeschelde;
Overwegende de regels voor de raming van een overheidsopdracht;
Overwegende de regels voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure;
Overwegende de verschillen tussen de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in het regime van de Klassieke Sectoren, enerzijds, en
het regime van de Speciale Sectoren, anderzijds;

Gelet op alle akten en overwegingen samengelezen,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande
de vertegenwoordiging wordt het woord ″Lut″ vervangen door het woord ″Lutgarde″ en worden de woorden ″voor de
afdeling Zeekanaal, dhr. Wim Dauwe, RRnr. 700506-19-65″ vervangen door de woorden ″voor de afdeling Zeekanaal,
dhr. Lieven Dejonckheere, RRnr. 740328-009-47″.

Art. 2. § 1. In artikel 6, § 1 van hetzelfde besluit wordt het woord ″plaatsen″ vervangen door het woord
″toewijzen″.

§ 2. In artikel 6 § 1 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden ″het bedrag″ en de woorden ″geraamd in het
fysisch programma″ de woorden ″voor de opdracht zelf″ ingevoegd.

§ 3. In artikel 6 § 1. 4o van hetzelfde besluit worden de woorden ″een bestelling op een raamcontract of″ geschrapt
en wordt achter de woorden ″indien het een″ het woord ″(vereenvoudigde)″ gevoegd.

§ 4. In artikel 6 § 4 van hetzelfde besluit worden de woorden ″en afname van″ geschrapt en wordt het woord
″aankoopcentrale″ vervangen door de woorden ″aankoop- en dienstencentrale″.

§ 5. In artikel 6 § 5 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden ″voorwaardelijke gedeelten en″ en de woorden
″verlengingen van overheidsopdrachten″ de woorden ″voor het gunnen en sluiten van″ ingevoegd en worden tussen
de woorden ″of het gedeelte″ en de woorden ″niet hoger is dan″ de woorden ″, respectievelijk de verlenging″
ingevoegd.
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