
§ 3. Over het gebruik van de in artikel 7 en 8 verleende delegaties wordt periodiek een rapport opgemaakt op de
wijze bepaald in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen.

Over het gebruik van de overige verleende delegaties is de basisinformatie terug te vinden in de financiële-,
personeels- en beheerssystemen van het Agentschap Overheidspersoneel. De administrateur-generaal kan op elk
moment deze systemen raadplegen om toezicht uit te oefenen over het gebruik van deze delegaties.

Art. 21. De administrateur-generaal heeft het recht om, bij zijn beslissing, de verleende delegaties tijdelijk, geheel
of gedeeltelijk op te heffen.

In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk
werd opgeheven, genomen door de administrateur-generaal.

Hoofdstuk 8. — Opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

Art. 22. Het besluit van de administrateur-generaal van 6 maart 2017 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake algemene werking van het Agentschap Overheidspersoneel wordt opgeheven.

Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

Brussel, 5 februari 2018.

De administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel,
P. RABAEY

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2018/200790]

5 FEBRUARI 2018. — Benoeming van leden van de TTN-commissie

Bij besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 5 februari 2018 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd als leden van de TTN-commissie :

1o voorzitter : de heer Hans Cooman, arts en bijzonder licentiaat in de Sportgeneeskunde;

2o plaatsvervangend voorzitters :

a) de heer Koen Bertels, arts en houder van het speciaal getuigschrift in de Lichamelijke Opvoeding en de
Sportgeneeskunde;

b) de heer Frederik Van Acker, arts en houder van het getuigschrift permanente vorming Sportgeneeskunde;

3o de heer Patrick Watripont, arts en gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies van Sportgeneeskunde;

4o mevrouw Erika Joos, arts en houder van het diploma bijzonder licentiaat in de Sportgeneeskunde;

5o de heer Marc Daenen, arts en gediplomeerde in de Gespecialiseerde studies van Sportgeneeskunde;

6o mevrouw Beatrijs Van Den Brande, arts en gediplomeerde in de Gespecialiseerde studies van Sportgenees-
kunde;

7o de heer Denis Jaeken, arts en houder van het speciaal getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en de
sportgeneeskunde, en bijzonder expert in de zorg en behandeling van sportbeoefenaars met een handicap;

8o de heer Guy Briffoz, arts en houder van het diploma bijzonder licentiaat in de Sportgeneeskunde;

9o de heer Luc Magnus, arts en gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Sportgeneeskunde;

10o de heer Catez Emmanuel, arts en gediplomeerde in de cardiologie;

11o de heer Baeyens Luc, arts en licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding.

De personen, vermeld in het eerste lid, worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Die termijn is
hernieuwbaar.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 18 januari 2013 houdende de benoeming van de leden van de TTN-commissie,
wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Waterweg NV

[C − 2018/30527]

14 FEBRUARI 2018. — Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van
Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de
zondagsbediening

De Raad van Bestuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van
Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht;
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Gelet op het koninklijk Besluit van 15 oktober 1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van
het Koninkrijk, artikel 11.3;

Gelet op het Besluit van de Raad van Bestuur van 14 november 2012 houdende de vaststelling van
scheepvaartgelden voor de zondagsbediening;

Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Waterwegen en Zeekanaal NV wordt vervangen door De Vlaamse Waterweg nv.

Art. 2. In artikel 2, § 2, van het besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV van
14 november 2012 houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de zondagsbediening wordt het jaartal “2017”
vervangen door het jaartal “2018”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Hasselt, 14 februari 2018.

ir. C. Danckaerts, F. Brepoels,

gedelegeerd bestuurder. voorzitter van de Raad van Bestuur.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Waterweg NV
[C − 2018/30528]

14 FEBRUARI 2018. — Besluit van de Raad van Bestuur houdende de wijziging van het Besluit van de Raad van
Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening
van kunstwerken op zon- en feestdagen waarop wordt geschut voor de pleziervaart

De Raad van Bestuur,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van
Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht;

Gelet op het koninklijk Besluit van 15 oktober 1935 houdende het algemeen reglement der scheepvaartwegen van
het Koninkrijk, artikel 11.3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 tot bekrachtiging van het tariefreglement voor
het kanaal Brussel-Schelde;

Gelet op het Besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV van 12 december 2012 houdende
de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zondag waarop wordt geschut voor de
pleziervaart, laatst gewijzigd op 14 december 2016;

Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Waterwegen en Zeekanaal NV wordt vervangen door De Vlaamse Waterweg nv.

Art. 2. In artikel 2, § 2, van het besluit van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV van
12 december 2012 houdende de vaststelling van scheepvaartgelden voor de bediening van kunstwerken op zondag
waarop wordt geschut voor de pleziervaart wordt het jaartal “2017” vervangen door het jaartal “2018”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Hasselt, 14 februari 2018.

ir. C. Danckaerts, F. Brepoels,

gedelegeerd bestuurder. voorzitter van de Raad van Bestuur.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2018/200864]
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de volgende exploitatievergunning van een vestigingseenheid gewijzigd:

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2679
Erkenningsdatum rijschool: 24/04/2009
Maatschappelijke zetel rijschool: Rijschool Vlaamse Ardennen, Abeelstraat 29 bus 3 te 9600 Ronse
Commerciële naam rijschool: Rijschool Vlaamse Ardennen
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid: 2679/05
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 01/02/2018
Adres administratief lokaal: Lessensestraat 51 te 9500 Geraardsbergen
Adres leslokaal: Lessensestraat 51 te 9500 Geraardsbergen
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