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21 APRIL 2006. — Decreet houdende de decretale aanpassingen binnen
het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg
van het bestuurlijk beleid.

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van het decreet van 21 december 1990
houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

Art. 2. In artikel 86, § 8, van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen
alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij het decreet van 22 december 1995, worden de
woorden « onverminderd hetgeen bepaald is in de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de
Scheepvaart en onverminderd de bevoegdheid van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen om
deze inningen en vorderingen in de door haar beheerde kanalen voor eigen rekening uit te voeren » vervangen door
de woorden « onverminderd de bevoegdheid ter zake van het Agentschap De Scheepvaart en het Agentschap
Waterwegen en Zeekanaal om die inningen en vorderingen in de door hen beheerde kanalen en waterwegen voor eigen
rekening uit te voeren ».

HOOFDSTUK III. — Wijzigingen van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst
van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

Art. 3. In artikel 2, 3°, van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de
loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman worden de woorden
« ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « beleidsdomein Mobiliteit en Openbare
Werken; ».

HOOFDSTUK IV. — Wijzigingen van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen

Art. 4. In artikel 2 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen wordt punt 6° vervangen door
wat volgt :

« 6° gewestelijke waterbeheerders : het Vlaamse Gewest, het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, het
Agentschap De Scheepvaart en het Agentschap Vlaamse Milieumaatschappij; ».

Art. 5. In artikel 2 van hetzelfde decreet wordt punt 8° vervangen door wat volgt :

« 8° waterbeheerders : de gewestelijke waterbeheerders, de provincies, de gemeenten, de polders en wateringen. »

Art. 6. In artikelen 4 en 7 van hetzelfde decreet worden de woorden « Het Vlaamse Gewest kan » telkens
vervangen door de woorden, « De gewestelijke waterbeheerders kunnen ».

Art. 7. In artikelen 6 en 9 van hetzelfde decreet worden de woorden « is het Vlaamse Gewest » telkens vervangen
door de woorden « zijn de gewestelijke waterbeheerders ».

Art. 8. In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de woorden « Het Vlaamse Gewest moet » vervangen door de
woorden « De gewestelijke waterbeheerders moeten ».

Art. 9. In artikelen 10 en 11 van hetzelfde decreet worden de woorden « het Vlaamse Gewest » telkens vervangen
door de woorden « de gewestelijke waterbeheerders ».

Art. 10. In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de woorden « Het Vlaamse Gewest schouwt » vervangen door
de woorden « De gewestelijke waterbeheerders schouwen » en worden de woorden « het Gewest » vervangen door de
woorden « de gewestelijke waterbeheerders ».

Art. 11. In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de woorden « Het Vlaamse Gewest staat » vervangen door de
woorden « De gewestelijke waterbeheerders staan ».

Art. 12. In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de woorden « bevoegde administratie » vervangen door de
woorden « gewestelijke waterbeheerders ».

HOOFDSTUK V. — Wijzigingen van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

Art. 13. In artikel 23, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
worden de woorden « ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « Departement
Mobiliteit en Openbare Werken ».
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HOOFDSTUK VI. — Wijzigingen van het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen

Art. 14. In het opschrift van hoofdstuk V, afdeling I, van het decreet van 8 december 2000 houdende diverse
bepalingen worden de woorden « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » vervangen door de
woorden « Agentschap Waterwegen en Zeekanaal ».

Art. 15. In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de woorden « de N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen » vervangen door de woorden « het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal ».

Art. 16. In het opschrift van hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde decreet worden de woorden « Dienst voor de
Scheepvaart » vervangen door de woorden « Agentschap De Scheepvaart ».

Art. 17. In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de woorden « de Dienst voor de Scheepvaart » vervangen door
de woorden « het Agentschap De Scheepvaart ».

Art. 18. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « de met het beheer van de waterwegen
en hun aanhorigheden belaste administratie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de bevoegde
Vlaamse openbare instellingen » vervangen door de woorden « het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, het
Agentschap De Scheepvaart, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, en het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken ».

Art. 19. In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « de bevoegde administratie en
Vlaamse openbare instellingen » vervangen door de woorden « het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, het
Agentschap De Scheepvaart, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, en het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken ».

HOOFDSTUK VII. – Overgangsbepalingen

Art. 20. In het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart wordt een artikel 48bis toegevoegd,
luidend als volgt : « De Vlaamse Regering kan in afwijking van artikel 36 twee gedelegeerd bestuurders aanstellen tot
de datum van neerlegging van hun functie door beide titularissen van de rang van administrateur-generaal in dienst
op 31 december 2005 bij De Scheepvaart ».

HOOFDSTUK VIII. – Opheffingsbepalingen

Art. 21. Artikelen 27 tot en met 33 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1999 worden opgeheven.

HOOFDSTUK IX. – Slotbepalingen

Art. 22. De artikelen 1, 2, 14, 15, 16 en 17 van dit decreet treden in werking op 30 juni 2004. De Vlaamse Regering
bepaalt de datum waarop artikel 21 van dit decreet in werking treedt.

Art. 23. De artikelen 3, 13 en 20 van dit decreet treden in werking op 1 januari 2006.

Art. 24. De artikelen 4 tot en met 12 van dit decreet treden in werking :

— voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap De
Scheepvaart, op 30 juni 2004;

— voorzover ze betrekking hebben op het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, op 1 januari 2006;

— voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, wanneer het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in werking treedt.

Art. 25. De artikelen 18 en 19 van dit decreet treden in werking :

— voorzover ze betrekking hebben op het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, op 1 januari 2006;

— voorzover ze betrekking hebben op het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, wanneer het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 april 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
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door de plenaire vergadering, 681 - Nr. 4.
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