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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Joris Vandenbroucke
Artikel 28
Paragraaf 3 vervangen door wat volgt:
“§3. Elke regeringscommissaris ziet erop toe dat de opdrachten, vermeld in artikel 3, door De Werkvennootschap worden uitgeoefend conform het algemeen belang en de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties, reglementaire besluiten, het organiek statuut en het ondernemingsplan van De Werkvennootschap.”.
VERANTWOORDING
In de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet wordt op bladzijde 22 gesteld dat het toezicht
van de regeringscommissarissen wordt beperkt tot een wettigheidstoezicht.
In het businessplan van De Werkvennootschap (VR 2016 1507 DOC.0895/6) wordt de rol van de
regeringscommissarissen veel breder gedefinieerd. In dit businessplan wordt namelijk bepaald (bladzijde 8/18): “De regeringsafgevaardigden zien toe op de verenigbaarheid van de activiteiten van De
Werkvennootschap met het algemeen belang en de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties,
reglementaire besluiten, het organiek statuut en het ondernemingsplan van De Werkvennootschap.”.
Tijdens de hoorzitting van 15 december 2016 in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
stelde raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof dat het toezicht van de regeringscommissarissen
‘‘heel minimalistisch’’ (sic) wordt ingevuld in het ontwerp van decreet.
De indiener van dit amendement stelt daarom voor om de formulering uit het businessplan over te
nemen in het ontwerp van decreet om zodoende het mandaat van de regeringscommissarissen uit te
breiden.


AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Joris Vandenbroucke
Artikel 28
In paragraaf 6, op de vijfde en zesde regel, de zinsnede “dit decreet, de
statuten of de samenwerkingsovereenkomst” vervangen door de zinsnede
“het algemeen belang en de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties,
reglementaire besluiten, het organiek statuut en het ondernemingsplan van De
Werkvennootschap”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 1.
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AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door Björn Rzoska
Artikel 28/1 (nieuw)
Aan hoofdstuk 10 een artikel 28/1 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 28/1. De Werkvennootschap neemt de nodige initiatieven opdat de realisatie
van haar opdrachten jaarlijks extern wordt geëvalueerd.”.
VERANTWOORDING
In artikel 24 van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) werd volgende bepaling
opgenomen: “BAM neemt de nodige initiatieven opdat de realisatie van haar opdrachten jaarlijks extern
wordt geëvalueerd.”. Daardoor legde het Rekenhof jaarlijks een rapport voor over de activiteiten van
BAM.
Het lijkt de indiener van dit amendement niet meer dan logisch eenzelfde bepaling op te nemen voor
De Werkvennootschap.
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