
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2018/200925]

19 JANUARI 2018. — Aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van het Raadgevend Comité bij het
intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 19 januari 2018 wordt het volgende
bepaald :

Artikel 1. Als voorzitter van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtsper-
soonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt de heer Jean-Pierre Van Baelen aangewezen.

Art. 2. Als ondervoorzitters van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden mevrouw Ingrid Borré en
mevrouw Sophie Beyers aangewezen.

Art. 3. De benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters geldt tot 1 november 2021.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2018/30526]
14 FEBRUARI 2018. — Besluit van de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv

betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur

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 besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot goedkeuring van de statuten van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, de staat van activa en passiva en het
verslag van de bedrijfsrevisor;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten
van het extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Waterweg nv betreffende delegatie van
bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder van 20 december 2017;
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TITEL I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1. Afwezigheid: de situatie waarbij de titularis van de delegatiebevoegdheid om welke reden dan ook (bvb. ziekte,
verlof, binnenlandse of buitenlandse dienstverplaatsing, missie of reis), deze bevoegdheid niet kan uitoefenen of
verhinderd is deze uit te oefenen.

2. Beleid: alle maatregelen genomen of te nemen door De Vlaamse Waterweg nv die betrekking hebben op de wijze
waarop het haar missie realiseert.

3. Bevoegdheidsdomein: het geheel van afdelingen en diensten die binnen de ondernemingsstructuur van
De Vlaamse Waterweg nv aan hem/haar zijn toegewezen.

4. Delegatiebesluit van 20 december 2017: het besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg nv
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder.

5. Directeur: de algemeen directeur of de operationele directeur

6. Proceshandeling: alle mogelijke rechtshandelingen in een proces (dagvaarding, vrijwillige verschijning,
tussenkomst in een procedure, burgerlijke partijstelling in strafzaken, afstand van geding, het laten betekenen van een
gerechtelijke beslissing, aantekenen van verzet of hoger beroep tegen een gerechtelijke beslissing, ...).
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7. Vervreemding van een onroerend goed: het van eigenaar verwisselen van een onroerend goed (verkopen, ruilen,
schenken).

Art. 2. Bij afwezigheid van de directeur, worden de bij dit besluit verleende delegaties verleend aan de persoon
die hem/haar vervangt, zijnde in beginsel het door hem/haar aangewezen afdelingshoofd waar hij/zij het hiërarchisch
gezag over uitoefent.

Indien vernoemde aanwijzing ontbreekt of het aangeduide afdelingshoofd ook afwezig is, dan worden de bij dit
besluit verleende delegaties verleend aan het afdelingshoofd met de hoogste dienstanciënniteit, waar de afwezige
directeur het hiërarchisch gezag over uitoefent.

Bij afwezigheid van de onder het hiërarchisch gezag van de afwezig directeur staande afdelingshoofd(en), worden
de aan de afwezige directeur verleende delegaties verleend aan het personeelslid met de hoogste rang en
dienstanciënniteit, waar hij/zij het hiërarchisch gezag over uitoefent.

Art. 3. § 1. De delegaties die bij dit besluit aan de directeur worden verleend, worden hem/haar verleend om te
worden uitgeoefend binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein. Zij houden geen delegatie in inzake:

- principiële zaken

- conflictueuze zaken

- zaken waarbij het imago van de vennootschap in het gedrang is

- het financieel beleid

- strategische initiatieven

- de rapportage aan de Raad van Bestuur

§ 2. De bij dit besluit verleende delegaties strekken zich ook uit tot:

1. de beslissingen die moeten genomen worden in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de
gedelegeerde aangelegenheden

2. de beslissingen van ondergeschikt belang of van aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van de gedelegeerde aangelegenheden, dit onverminderd de artikelen betreffende de delegaties aangaande
de overheidsopdrachten;

3. het goedkeuren van de vastleggingen en de uitgaven die dienen te worden verricht in het kader van de
verleende delegaties;

4. materies die in de delegaties dienen geïntegreerd te zijn, inzonderheid de aspecten van Welzijn op het Werk.

§ 3. In de mate dat de verleende delegaties zijn gekoppeld aan regelgeving, blijven de delegaties bij wijziging van
deze regelgeving overeenkomstig gelden.

§ 4. Bij tegenstrijdigheden en of onduidelijkheden met andere geldende of toekomstige delegatiebesluiten primeert
de bepaling(en) van het ter zake meest recente delegatiebesluit.

§ 5. Onverminderd de door dit en andere besluiten verleende delegaties wordt de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid toegekend aan de gedelegeerd bestuurder inzake het rechtsgeldig verbinden van de vennootschap ten aanzien van
derden, zoals vervat in artikel 3§ 4 van het delegatiebesluit van 20 december 2017, gedelegeerd aan de directeur voor
de vertegenwoordiging in de aan hem/haar toegewezen bevoegdheidsdomeinen.

§ 6. De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden slechts verleend binnen de perken van de
goedgekeurde begroting(en) en binnen de perken van de geopende kredieten.

§ 7. Alle bedragen vermeld in onderhavig besluit zijn exclusief btw.

Art. 4. Onverminderd de bepalingen van onderhavig besluit, mag de directeur de door de gedelegeerd bestuurder
aan hem/haar gedelegeerde bevoegdheden subdelegeren aan personeelsleden waar hij/zij het hiërarchisch gezag over
uitoefent. Hiervan moet hij/zij mededeling doen aan de gedelegeerd bestuurder.

Art. 5. Op verzoek van de gedelegeerd bestuurder brengt de directeur verslag uit over het gebruik van een aan
hem/haar toegekende delegatie(s).

Art. 6. Alle delegaties die door de gedelegeerd bestuurder krachtens dit besluit worden verleend aan de directeur,
zijn door de gedelegeerd bestuurder herroepbaar ad nutum. Door dit besluit put de gedelegeerd bestuurder zijn
volheid van bevoegdheid niet uit.

TITEL II. — Delegatie m.b.t. overheidsopdrachten

Art. 7. § 1. Inzake overheidsopdrachten heeft de directeur delegatie voor de keuze van de gunningsprocedure, de
goedkeuring van de opdrachtdocumenten en de gunningsbeslissing volgens onderstaande tabel.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

openbare of niet-
openbare procedure

mededingingsprocedure met
onderhandeling, (vereenvoudig-
de) onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot
mededinging, vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, con-
currentiegerichte dialoog en inno-
vatiepartnerschap

onderhandelingsprocedure zon-
der voorafgaande bekendmaking
en onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot
mededinging

werken 3.000.000 1.000.000 250.000

leveringen 1.500.000 500.000 200.000

diensten 750.000 200.000 100.000

Daarnaast heeft de directeur delegatie om overheidsopdrachten van beperkte waarde die tot stand komen met
aanvaarde factuur als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, te plaatsen.
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§ 2. Inzake de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen, raamovereenkomsten en concessies heeft de
directeur delegatie voor het nemen van alle beslissingen, ongeacht de financiële weerslag ervan, behoudens de hierna
volgende beperkingen.

De directeur heeft delegatie voor het goedkeuren van opdrachtwijzigingen voor zover de opeenvolgende
opdrachtwijzigingen de volgende bedragen niet overschrijden:

1° 500.000 euro;
2° 20 % van het initiële offertebedrag waartegen de opdracht werd gesloten, desgevallend te beschouwen per

gedeelte van de opdracht, dan wel 20 % van de waarde van de concessie.
§ 3. De delegaties bepaald in § 1 en § 2 zijn van toepassing op occasionele gezamenlijke opdrachten overeenkomstig

artikel 48 en 49 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, op voorwaarde dat:
1° als De Vlaamse Waterweg nv niet optreedt als aanbesteder, het aandeel van De Vlaamse Waterweg nv in de

occasionele gezamenlijke opdracht de in § 1 bepaalde bedragen niet overschrijdt;
2° als De Vlaamse Waterweg nv optreedt als aanbesteder, de totale waarde van de occasionele gezamenlijke

opdracht de in § 1 bepaalde bedragen niet overschrijdt.
§ 4. Voor de afname van een aankoopcentrale of het plaatsen van een opdracht binnen een raamovereenkomst van

een andere aanbestedende overheid dan De Vlaamse Waterweg nv, is er delegatie aan de directeur volgens de bedragen
zoals vermeld in § 1 – kolom 2.

Art. 8. Voor wat betreft de opdrachten aan te rekenen op het investeringsprogramma worden de delegaties
bepaald in art. 7 slechts verleend binnen de perken:

1° van het goedgekeurd investeringsprogramma en reserveprogramma investeringen van het lopende jaar voor
wat betreft de gunningsbeslissing, het plaatsen van een bestelling en het betekenen van vaste en voorwaardelijke
gedeelten en verlengingen, in de mate dat het bedrag van de opdracht die wordt gegund, niet hoger is dan 150% van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurd investeringsprogramma of reserveprogramma investeringen;

2° van het goedgekeurde meerjarenprogramma investeringen voor wat de voorbereidende beslissingen betreft.

Voor zover het programma’s betreft andere dan de in het eerste lid genoemde investeringsprogramma’s,
inzonderheid onderhoudsprogramma’s, heeft de directeur delegatie voor de opdrachten aan te rekenen binnen de
perken van de geopende kredieten.

TITEL III. — Delegatie m.b.t. opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling

Art. 9. De directeur heeft delegatie om opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling die niet
onderworpen zijn aan de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, te plaatsen tot en met een bedrag van
400.000 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op het geraamde bedrag van het aandeel
van de opdracht dat ten laste is van De Vlaamse Waterweg nv.

De delegatie, vermeld in het eerste lid, geldt voor alle beslissingen binnen het verloop van de opdracht, waaronder
minstens de principiële beslissing om een dergelijke opdracht te plaatsen, de goedkeuring van de opdrachtdocumen-
ten, de beslissingen tot aanwijzing van de deelnemers in de verschillende fasen en de beslissing tot stopzetting van de
procedure.

TITEL IV. — Delegatie m.b.t. het afsluiten van overeenkomsten

Art. 10. Onverminderd artikel 8 en artikel 12, §§ 1 en 2, heeft directeur delegatie voor het afsluiten van
overeenkomsten behoudens:

1° de overeenkomst waarvan de totale financiële implicatie in uitgave groter is dan 75.000 euro;

2° de overeenkomst de toekenning van een zakelijk recht, een huur of een concessie inhoudt, waarvan de
vergoeding over de duurtijd van de overeenkomst groter is dan 75.000 euro;

3° de overeenkomst met als voorwerp de vervreemding van een onroerend(e) goed(eren) dat eigendom is (zijn)
van De Vlaamse Waterweg of die zij onder haar beheer heeft;

4° de overeenkomst die wordt afgesloten met een overheid én die geen gebruiksovereenkomst is.

5° overeenkomsten die betrekking hebben op het beleid van De Vlaamse Waterweg nv.

TITEL V. — Delegatie m.b.t. onteigeningen, minnelijke verwerving en recht van voorkoop van onroerende goederen

Art. 11. § 1. De directeur heeft delegatie voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de onteigening
van onroerende goederen, met uitzondering van de beslissing tot het overgaan tot de onteigening en de goedkeuring
van het voorlopig onteigeningsbesluit indien de kredietraming hoger is dan 750.000 euro.

§ 2. De directeur heeft delegatie om over te gaan tot minnelijke verwerving van onroerende goederen en om het
recht van voorkoop uit te oefenen op voorwaarde dat de kredietraming 750.000 euro niet overschrijdt en waarbij de
kredietraming met maximaal 20 % mag worden overschreden indien het een verwerving of de uitoefening van een
recht van voorkoop betreft in het kader van de uitvoering van het Sigmaplan.

§ 3. De directeur heeft delegatie om de principes voor het bepalen van de perimeter voor het recht van voorkoop
op concrete en individuele situaties toe te passen.

§ 4. De directeur heeft delegatie om vragen inzake de toepassing van het voorkooprecht te beslechten

TITEL VI. — Delegatie m.b.t de correspondentie, sommige vergoedingen en uitgaven,
de eedaflegging en provisionele en algemene vastleggingen

Art. 12. De directeur heeft delegatie om:

1. de correspondentie te voeren die verband houdt met zijn/haar opdracht én de bij dit besluit aan hem/haar
gedelegeerde aangelegenheden, met uitzondering van de correspondentie met betrekking tot:

- het Rekenhof;

- de Vlaamse Regering, haar ministers of kabinetten;

- Parlementen en hun leden;
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- de Europese Unie of haar vertegenwoordigers;

- de Raad van Bestuur;

- de N-functies binnen de Vlaamse overheid

- de uitvoering en opvolging van specifieke door de gedelegeerd bestuurder aangeduide projecten en opdrachten

2. van de personeelsleden die onder zijn/haar hiërarchisch gezag staan:

- de reisvergoeding(en), maaltijd- en dagvergoeding(en) voor dienstreizen goed te keuren;

- de uitgaven die geen betrekking hebben op overheidsopdrachten of overeenkomsten tot een bedrag van
50.000 euro., goed te keuren. In het bijzonder deze uitgaven met betrekking tot retributies, heffingen of belastingen;

- de eed af te nemen

- de premies en de vergoedingen aan deze personeelsleden goed te keuren

3. vastleggingen te nemen voor aangelegenheden die tot zijn/haar bevoegdheid behoren

TITEL VII. — Inwerkingtreding delegatiebesluit en opheffing delegatiebesluiten

Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 14 februari 2018.

Hasselt, 14 februari 2018.

Ir Chris DANCKAERTS,
gedelegeerd bestuurder

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2018/30481]

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 verandering van exploitatievergunning van een vestigingseenheid
goedgekeurd :

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool : 2554

Erkenningsdatum rijschool : 03/03/2008

Maatschappelijke zetel rijschool : De Valk autorijschool nv Dorp 51 2258 Grobbendonk Bouwel

Commerciële naam rijschool : Rijschool De Valk ( kbo 0457 527 026 )

Directeur van de rijschool : Kristiaan Anthonis

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid : 2554/02

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid : 03/03/2008

Adres administratief lokaal : Gasthuisstraat 31/c, 2440 Geel

Adres leslokaal : Gasthuisstraat 31/c, 2440 Geel

Datum goedkeuring : 8/02/2018

Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool

Stamnummer vestigingseenheid : 2554/02

Stamnummer oefenterrein : T 0122

Toegestane onderrichtscategorieën : B BE G

Datum goedkeuring : 8/02/2018

Opmerking : verandering van adres van Gasthuisstraat 29 in Geel naar Gasthuisstraat 31/c in Geel
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