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BELGISCH STAATSBLAD — 14.04.2022 — MONITEUR BELGE
VLAAMSE OVERHEID
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 bekwaamheidsbewijzen 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 december 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.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2022/31147]
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

