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Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2016/35052]

13 JANUARI 2016. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. —
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 het wenselijk is dat dhr. Dominique Van Hecke, algemeen directeur, Waterwegen en Zeekanaal

NV kan vertegenwoordigen;
Gelet op het feit dat dhr. Jens Van Dinter geen personeelslid meer is van Waterwegen en Zeekanaal NV;
Gelet op het feit dat mevr. Ine Vekeman aangeworven is als commercieel dossierverantwoordelijke bij Waterwegen

en Zeekanaal NV;
Gelet op het feit dat bij afdeling Zeeschelde het vorig districtshoofd, dhr. Raf Van Den Bergh, dient te worden

vervangen door het huidige districtshoofd, dhr. Gert Huylebroeck;
Gelet op alle akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4 van het besluit van 13 januari 2010 betreffende de delegatie van bevoegdheden aangaande
de vertegenwoordiging wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

“De bevoegdheid om W&Z te vertegenwoordigen, krachtens art. 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 of de algemeen directeur, enerzijds, en het meest gerede afdelingshoofd, anderzijds, of in de
mate dat het handelt om vertegenwoordiging met betrekking tot een onroerend goed, aan de gedelegeerd bestuurder,
de algemeen directeur of het afdelingshoofd van de afdeling Commercieel Beheer, enerzijds, en, anderzijds, aan een
ander afdelingshoofd.”

Art. 2. § 1. In artikel 4 van het besluit worden in het tweede lid, 2°, punt e) de woorden “dhr. Jens Van Dinter,
RRnr. 860127 341 80” vervangen door de woorden “mevr. Ine Vekeman, RRnr. 800723 342 18”.

§ 2. In hetzelfde artikel, tweede lid, 4°, punt d) worden de woorden “dhr. Raf Van den Bergh, RRnr. 810310 109 73”
vervangen door de woorden “dhr. Gert Huylebroeck, RRnr. 761019 187 36”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 13 januari 2016.

Willebroek, 13 januari 2016.

Tom Dehaene, ir. Leo Clinckers,

Voorzitter van de Raad van Bestuur. gedelegeerd bestuurder.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2016/200181]
Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 4 décembre 2015 approuve la décision du 15 juin 2015 par laquelle l’assemblée générale
des associés de la société coopérative à responsabilité limitée « SOFILUX » entérine les comptes 2014 de
l’intercommunale.

PROVINCE DE LUXEMBOURG. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2015 approuve le budget initial pour
l’exercice 2016 de la province de Luxembourg, voté en séance du conseil provincial en date du 28 octobre 2015.

PROVINCE DE LUXEMBOURG. — Un arrêté ministériel du 4 décembre 2015 réforme les modifications
budgétaires no 3 pour l’exercice 2015 de la province de Luxembourg, votées en séance du conseil provincial en date du
23 octobre 2015.

ANS. — Un arrêté ministériel du 3 décembre 2015 approuve les délibérations du 26 octobre 2015 par lesquelles
le conseil communal d’Ans établit, pour les exercices 2016 à 2018, les règlements suivants :

- taxe sur les panneaux publicitaires fixes;
- taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés.

ARLON. — Un arrêté ministériel du 16 décembre 2015 approuve les modifications budgétaires no 2 pour
l’exercice 2015 de la ville d’Arlon, votées en séance du conseil communal en date du 21 octobre 2015.
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