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Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2022/31149]

16 FEBRUARI 2022. — Besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg NV over
de retributies voor de examens voor het bekomen van bekwaamheidsbewijzen in de binnenvaart

Bij besluit van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg NV van 16 februari 2022 wordt bepaald:

Artikel 1. De bedragen van de retributies voor de deelname aan een examen voor het bekomen van een
bekwaamheidsbewijs voor binnenvaartpersoneel, voor zover zij niet zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van
27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheids-
bewijzen in Rijn- en binnenvaart en het ministerieel besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van een examen
matroos voor de binnenvaart, zijn de volgende:

1° voor het examen om na te gaan of is voldaan aan de competentienormen voor het varen op waterwegen van
maritieme aard: 127 euro;

2° voor het examen om na te gaan of is voldaan aan de competentienormen voor LNG-deskundigen, met inbegrip
van het praktijkexamen: 127 euro;

3° voor het examen om na te gaan of is voldaan aan de competentienormen voor het varen op een
binnenwatertraject met specifieke risico’s: 76 euro.

De bedragen uit het tweede lid worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen van december van het voorgaande jaar, waarbij het aanvangsindexcijfer datgene is van decem-
ber 2021.

De Afdeling Sturing van De Vlaamse Waterweg neemt de betalingen in ontvangst. Deze taak kan worden
uitbesteed aan een externe opdrachtnemer, die de betalingen voor rekening van De Vlaamse Waterweg in ontvangst
neemt en ze op regelmatige basis aan De Vlaamse Waterweg doorstort.
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16 FEBRUARI 2022. — Besluit van de Raad van Bestuur van de

Vlaamse Waterweg NV over de inrichting van de examencommissie

Bij besluit van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg NV van 16 februari 2022 wordt bepaald:

Artikel 1. De examencommissie, bedoeld in artikel 20ter/1 van het decreet van 2 april 2004 betreffende het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap
van publiek recht, heeft de volgende bevoegdheden wat betreft de praktijk- en theorie-examens voor het bekomen van
bekwaamheidsbewijzen van binnenvaartpersoneel:

1° het bepalen van de inhoud en structuur van de praktijkexamens, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving;

2° het opstellen en valideren van de theorie-examenvragen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving;

3° het toekennen van individuele vrijstellingen van examenonderdelen aan wie eerder heeft aangetoond over de
competenties (kennis en vaardigheden) te beschikken waarop die examenonderdelen betrekking hebben en daarvan de
bewijzen voorlegt;

4° het jureren van de praktijkexamens;

5° voor zover nodig, het jureren van de theorie-examens;

6° het beslissen of deelnemers aan de examens al dan niet geslaagd zijn.

Art. 2. De examencommissie is samengesteld uit minimaal 25 en maximaal 50 leden.

Zij telt minimaal drie personeelsleden van De Vlaamse Waterweg.

De overige leden worden gekozen omwille van hun bekwaamheden. Zij dienen namelijk te beschikken over
bekwaamheden op een of meer van de volgende gebieden:

1° binnenvaart operationeel niveau;

2° binnenvaart managementniveau;

3° varen op waterwegen van maritieme aard;

4° varen met behulp van radar;

5° passagiersvaart;

6° het gebruik van LNG als brandstof;

7° kennis van riviergedeelten;

8° ADN;

9° onderwijsexpertise.

De leden worden door de raad van bestuur benoemd voor een duur van vijf jaar. Aan het einde van elke termijn
van vijf jaar kan de raad van bestuur hun opdracht verlengen, telkens voor een duur van vijf jaar.

Nieuwe leden zullen worden benoemd na een oproep tot kandidaatstelling via een website van De Vlaamse
Waterweg, waarin door de Afdeling Sturing van De Vlaamse Waterweg wordt aangegeven over welke bekwaamheden
de kandidaten moeten beschikken in het licht van de reeds aanwezige bekwaamheden binnen de examencommissie.
Voor zover van toepassing, zal voor elk van de bekwaamheden specifiek worden aangegeven door welke
bekwaamheidsbewijzen de kandidaat ze kan aantonen, over hoeveel jaren ervaring de kandidaat minimaal dient te
beschikken en welke bijkomende vereisten worden gesteld. Kandidaten die zich spontaan zouden hebben gemeld
voorafgaand aan de oproep tot kandidaatstelling, zullen worden gecontacteerd om hun kandidatuur te bevestigen en
desgevallend te vervolledigen. Op zijn minst zal een oproep worden gelanceerd wanneer het aantal leden van de
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examencommissie beneden 25 is gezakt en tevens wanneer een of meer van de bekwaamheden bedoeld in het derde
lid niet langer aanwezig is in de schoot van de examencommissie.

Ter voorbereiding van de beslissing van de raad van bestuur om de kandidaten al dan niet te benoemen, toetst de
Afdeling Sturing van De Vlaamse Waterweg het individuele profiel van de kandidaten aan de vereisten bedoeld in het
vorige lid, ten minste op basis van de schriftelijke kandidaturen, de verstrekte bewijsmiddelen en interviews.

Indien er meer kandidaten met de gezochte bekwaamheden zijn dan het aantal te benoemen leden, wordt de keuze
gemaakt op basis van de volgende criteria, in volgorde van belangrijkheid:

1° het aantal verschillende bekwaamheden bedoeld in het derde lid, waarover de kandidaat beschikt en de andere
nuttige kennis, vaardigheden of ervaring waarover de kandidaat beschikt;

2° kennis van het Nederlands;

3° de motivatie, communicatieve vaardigheden en kennis van de relevante specifieke terminologie van de
kandidaat;

4° de bekwaamheden die in het licht van de reeds aanwezige bekwaamheden binnen de examencommissie bij
voorrang moeten worden ingevuld;

5° het aantal jaren relevante ervaring van de kandidaat;

6° hoe lang het geleden is dat de kandidaat zelf beroepsmatig heeft gevaren.

Het functioneren en de bekwaamheden van de leden worden door de Afdeling Sturing van De Vlaamse Waterweg
op regelmatige basis, en minstens elke twee jaar, geëvalueerd op basis van een evaluatiegesprek tussen enerzijds de
voorzitter van de examencommissie of een ondervoorzitter en anderzijds het lid van de examencommissie. De
opdracht van de leden kan door de raad van bestuur zonder opgave van redenen vroegtijdig worden stopgezet.

De raad van bestuur duidt onder de leden van de examencommissie die worden benoemd in de hoedanigheid van
personeelslid van De Vlaamse Waterweg een voorzitter en een of meer ondervoorzitters aan. Bij verhindering wordt
de voorzitter vervangen door een van de ondervoorzitters.

De raad van bestuur duidt onder de leden van de examencommissie degene aan die als voorzitter van een
examenjury kunnen optreden.

Art. 3. § 1. De leden van de examencommissie die niet op basis van artikel 2, tweede lid, in de hoedanigheid van
personeelslid van De Vlaamse Waterweg, maar op basis van artikel 2, derde lid, omwille van hun bekwaamheden
worden benoemd, hebben per vergadering of examen met een maximumduur van een halve dag recht op een
presentiegeld van 140 euro. Voor vergaderingen en examens met een duur van een hele dag bedraagt het presentiegeld
280 euro.

Voor bijzondere opdrachten noodzakelijk in het kader van de organisatie van de examens, die door de voorzitter
van de examencommissie worden toegewezen aan de leden van de examencommissie bedoeld in het eerste lid, wordt
een vergoeding betaald van 30 euro per gewerkt uur.

De bedragen uit het eerste en tweede lid worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar, waarbij het aanvangsindexcijfer datgene is van decem-
ber 2021.

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan de afgevlakte gezondheidsindex, zoals vermeld in artikel 2, § 2, van
het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands
concurrentievermogen.

§ 2. De leden van de examencommissie bedoeld in het eerste lid van paragraaf 1, hebben tevens recht op de
terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel
van de Vlaamse overheidsdiensten. Voor de toepassing van deze bepalingen worden de leden die geen personeelsleden
zijn, gelijkgesteld met personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Voor verplaatsingen van de gewoonlijke verblijfplaats van het lid naar de vestiging van De Vlaamse Waterweg te
Willebroek en van de gewoonlijke verblijfplaats van het lid naar de vestiging van De Vlaamse Waterweg te Schoten
wordt rekening gehouden met een forfaitair aantal kilometers. Het secretariaat stelt deze afstanden voor elk lid vast.
In geval van betwisting over het in aanmerking te nemen aantal kilometers wordt rekening gehouden met het Boek der
wettelijke afstanden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 oktober 1969 tot vaststelling der wettelijke afstanden.

Voor de overige verplaatsingen wordt rekening gehouden met de werkelijk afgelegde kilometers.

Art. 4. De voorzitter en de ondervoorzitters staan in voor het dagelijks bestuur van de werking van de
examencommissie. Samen met de leden van de examencommissie die werkzaam zijn bij De Vlaamse Waterweg waken
zij erover dat de examencommissie de geldende regelgeving correct uitvoert. Daartoe volgen zij de evoluties in de
regelgeving van nabij op.

Het hoogste beslissingsorgaan van de examencommissie is het coördinatieteam. Het coördinatieteam is
samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden die als voorzitter van een examenjury kunnen optreden.

Een keer per jaar wordt een algemene vergadering samengeroepen met alle leden van de examencommissie. Deze
vergadering heeft tot doel de examencommissie te informeren over de werking van de examencommissie en de
bijhorende competenties bij te brengen.

De voorzitter bepaalt wanneer het coördinatieteam van de examencommissie samenkomt.

Art. 5. De examencommissie kan geen beslissingen nemen die een impact hebben op de budgettaire en personele
middelen van De Vlaamse Waterweg.

Art. 6. De beraadslagingen van de examencommissie over examens zijn geheim.

Art. 7. Het coördinatieteam van de examencommissie stelt het huishoudelijk reglement van de examencommissie
op en bepaalt haar werkwijze.

In het huishoudelijk reglement kunnen taken en bevoegdheden worden opgedragen aan de voorzitter, individuele
leden of aan organen die de examencommissie intern opricht en die een variabele samenstelling kunnen hebben.
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Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Art. 8. Het secretariaat van de examencommissie wordt verzorgd door de Afdeling Sturing van De Vlaamse
Waterweg.

De taken van het secretariaat kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan een externe opdrachtnemer.
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16 FEBRUARI 2022. — Besluit van de Raad van Bestuur van de
Vlaamse Waterweg NV tot benoeming van de leden van de examencommissie

Bij besluit van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg NV van 16 februari 2022 wordt bepaald:

Artikel 1. Als lid van de examencommissie, bedoeld in artikel 20ter/1 van het decreet van 2 april 2004 betreffende
het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze
vennootschap van publiek recht, worden de volgende personen benoemd:

1° in de hoedanigheid van personeelslid van De Vlaamse Waterweg, op basis van artikel 2, tweede lid, van het
besluit van de Raad van Bestuur over de inrichting van de examencommissie:

a) Herlinde Liégeois (voorzitter);

b) Didier Delaere (ondervoorzitter);

c) Peter Scheirlinckx (ondervoorzitter);

d) Stijn Bosmans (lid);

e) Bart De Dobbelaere (lid);

f) Walewein Muylle (lid);

g) Daphne Cobbaert (lid);

2° omwille van hun bekwaamheden, op basis van artikel 2, derde lid, van het besluit van de Raad van Bestuur over
de inrichting van de examencommissie:

a) Constant Cleemput;

b) Dirk Beernaert;

c) Ferdinand Croes;

d) Jos Meijer;

e) Jean Van der Linden;

f) Edwin Verberght;

g) Christian Vergauwen;

h) Paul Bauwens;

i) Jimmy Proost;

j) Kevin De Ridder;

k) Rudi Vanhaecke;

l) Mehmet Gencoglu;

m) Carlos Steppe;

n) Danny Muyshondt;

o) Danny Vanhoutte;

p) Walter Poppe;

q) Patrick Hermans;

r) François Hofman;

s) Patrick Steenacker;

t) Patrick Verheyen;

u) Rock Van Mol;

v) Alexandra Hoeykens;

w) Andy Olislagers;

x) Jerry Noppe;

y) Manolito Pisele;

z) David De Kesel;

aa) Lore Vandenbroucke;

ab) Jonathan Debyser;

ac) Guy Vanhaecke;
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