
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 162.167 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 13 
MAART 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEEIdSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de vast- 
stelling van de nadere regels voor de aanwerving en aanstelling van 
de leden van het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de 
onver'enigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de 
zetel van de reguleringsinstantie 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

3. de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Richard De Winter 

de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van 
besluit van de Vlaamse regering betreffende de vaststellinq van de 
nadere regels voor de aanwerving en aanstelling van de ledén van 
het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de onverenig- 
baarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van 
de reg._ileringsinstantie 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 15 maart 2001 

DE AFVA.ARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTAT I EVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Johan Sauwens 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Sport 

Steve ~ t e v a e r w  
Vlaams m i n d e r  van Mobiliteit, 
openbareNerken en Energie 



BIJLAGE B I J  PROTOCOL N H .  l b z . I b ' (  

1 

Vlaamse regering 

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de vaststelling 
van de nadere =gels voor de aanwerving en aanstelling van de leden van 
het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de onverenigbaarheden 

voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de 
regule rings ins tantie . 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 17 j& 2000 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid 
op artikel 27, $2,31, $2 en 38; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 december 2000; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, gegeven op 24 
november 21300; 

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 11 januari 2001; 

Gelet op her advies van de Mheu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 1 februari 2001; 

Gelet op protocol nr. van van het sectorcomité XVIII; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet van 17 juli 
2000 betreffende de organisatie van de elehriciteitsrmrh, de omzetting in Vlaamse wetgeving beoogt van de 
bepalingen van richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne niarh voor elektriciteit; 

dat de nomde temijn voor omzetting van deze richtlijn is verstreken; 

dat elke vertraging in de omzetting van de richtlijn de concurrentiepositie van de Vlaamse industrie kan 
schaden, rekening houdend met de belangrijke tendens tot versnelhg van het ornzetungsproces van dc 
richtlijn in de andere lidstaten van de Europese Unie; 

dat de oprichting van de reguleringsinstantie een omkbare  schakel is voor de inwerkligtreduig van de 
bepalingen van voornoemd decreet van 17 j& 2000 warvoor de reguleringsinstantie advies moet verlenen 
of die z2 moet wtvocren; 



dat genoemde reguleringsinstantie zo snel mogelijk moet worden opgericht, rekening houdend met de 
omvang van het voorbereidend werk dat door haar moet worden verricht en gezien de beh@jke rol die u j  
als or~dharklijke overheidsinstantie moet spelen bij het aanduiden van de netbeheerdels en het toekennen 
van de le~enngsvergunnin~en; 

dat dit besluit een voorafgaande voorwaarde is voor de aanstelling en aanwerving van de leden van het 
dagelijks bestuur van de regukringsinstantie; 

dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, de bevoegdheid te geven om de 
voorbereidende handelingen te stellen inzake de huisvesting en logistieke ondersteuning van het dagelijks 
bestuur van de reguleringsinstantie, ze na haar samenstelhg snel haar effectieve taken, omschreven in het 
ElelanCteitsdecreet, kan uitvoeren; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op , met toepassing van artikel 84, eerste 
lid, îO, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Artikel 1. De contractuele indienstnemingen van de leden van het dagelijks bestuur van de 
Reg~lerin~sinstantie, bedoeld in &l 31 van het Elektriciteitsdecreet, zijn enkel mogelijk na 
vacantverklaring van de betrekkingen overeenkomstig artikel 2. 

Art. 2. S 1. De vacantverklarbig van de betrekkingen van de voorzitter en van de beheerders gebeurt door 
de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid. 

$i 2. De kennisgeving van de vacatures gebeurt via de van de oproep in het Belgisch Staatsblad. 

3. Het vac:aturebericht omvat inzake de te verlenen betrekkingen: 

1" de toelatings- en aanwerwigsvoorwaarden, bedoeld in artikel 5; 

Z o  een functiebeschrijving; 

3' het gewenste profiel; 

4" de termijn en de voorwaarden voor het indienen van de kandidaatstelling, overeenkomstig de 
bepalingen van 94 en in voorkomend geval de voor te leggen stukken; 

5 de duw -van het mandaat; 

6" de onverenigbaarheden, omschreven in artikel 6. 

S 4. Om geldig te zijn moet de kandidaatstelling beantwoorden aan de voorschriften van het 
vacaturebericht en per aangetekende brief worden ingediend bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
energiebeleid, b h e n d e n i g  kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag na de publicatiedam van 
het vacaturebericht in het Belgisch Staatsblad. Voor de kandidaatstehg geldt de datum van ~oststernpel 
als indieningsdanim D e  kandidaats t e lhg  omvat een uiteenzetting van de aanspraken. 

Art. 3. De aanstelhg van de leden van het dagelijks bestuur gebeurt door de Vlaamse regering op basis 
van een geinotiveerd advies van de Vlaamse rninister, bevoegd voor het energiebeleid. 



Art 4. $1. Na de aanstelling door de Vlaamse regering van een of meerdere leden van het dagelijks 
bestuur worden de voorwaarden waartegen het mandaat wordt uitgeoefend vastgesteld bij individuele 
arbeidsovereenkomsten tussen enerjjjds de reguleringsinstantie, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het energiebeleid, en anderujjds de aangestelde voorzitter of beheerder. 

92. Met uitzondering van de voorzitter beschikken de beheerders over een identieke bezoldigmg. Her 
s k  van de voonitter en de beheerders wordt, in akkoord met de Vlaamse ministers, respectievelijk 
bevoegd voor Ambtenarenzaken en voor Begroting, vastgesteld in de arbeidsovereenkomst, bedoeld in $1. 

An 5. De kandidaten moeten voldoen aan de volgende toelatings- en aan~tellli~svoowarden : 

l0 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt; 

de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3 " lichamelijk geschikt zijn; 
4" een diploma of snidiegetuigschrift bezitten dat overeenstemt met het niveau van de te begeven 
betrekking en dat in de functiebeschrijving nader wordt bepaald; 

5" Belg zijn. 

Art. 6. De leden van het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie mogen: 

1" geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een netbeheerder, 
neteigenaar, producent (andere dan een zelfopwekker), houder van een leveringsvergunning, leverancier of 
tussenpersoon. Het verbod blijft van kracht gedurende één jaar na d o o p  van hun mandaat bij de 
reguleringsinstantie; 

2" geen aandelen bezitten, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door 
netbeheerdeis, neteigenaars, producenten (andere dan zelfopwekkers), houders van een 
leveringsvergunnlig, leveranciets of tussenpersonen, noch financiële instrumenten die toelaten om 
dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een 
betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke 
aandelen of waardepapieren; 

3' geen lid zijn van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden. 
Eveneens uitgesloten zijn ministers, staatssecretarissen, leden van gewest- of gemeenschapsregeringen, de 
leden van het kabinet van een lid van de federale regering of van een gemeenschaps- of gewestregering en 
leden van de bestendige deputaties van de provincieraden. 

Art. 7. De leden van het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie bekleden een mandaat voor een 
hernieuwbare periode van 6 jaar. 

De mandaten verstrijken wanneer de leden de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt. 

Art. 8. De zetel van de reg~lerin~sinstantie wordt gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Art 9. De Vlaamse r e g e ~ g  machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, om in 
afwachting van de oprichting van de reguleringsinstantie en de aanstelhg van het dagelijks bestuur, het 
materieel en financieel beheer van de reguleringsinstantie te voeren om de nodige voorbereidende 
handelingen te kunnen stellen voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de 
reguleringsinstantie . Hij besc hiln daartoe over de dotatie van de reguleringsim tantie zoals voorzien in 
basisallocatie 41.40 van het programma 51.5 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. 



Ah 10. De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid heeft betrekkmg op : 

1 O de handelingen en het. maken van kosten voor de aankoop, de huur en de reservering van materiaal en 
diens ten; 

2" het aangaan van verbintenissen inzake vervoers-, verzendings- en verplaatsingskosten, studies, 
softwareontwikkelingen, publicaties en adviesverstrekking, met inbegrip van personeelsselectieadvies en 
ondersteunende diensten, ongeacht of die worden geleverd door de diensten van de Vlaamse regering, dan 
wel door externe organisaties. 

Art. 11. Onverminderd het evocatierecht van de Vlaamse regering kan de in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheid van handelingen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, verder worden 
gedelegeerd aan de directeur-generaal van de administratie Economie bij het departement Economie, 
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Art. U. Artikels 27,g2, 31,p en 38 van het Elektriciteitsdecreet treden in werking op de dag van 
inwerkingtreding van dit besluit. 

Art. U. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DE WAEL 

De Vlaamse minis ter van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, 

Steve STEVAERT 



FUNCTIEBESCHRITVINGEN LEDEN-VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE 
REGULERINGSINSTANTIE 

Functiebeschrijving van de vooaitter van de regulerings ins tantie 

De reguleringsinstantie in rechte vertegenwoordigen. 

Sturen van de algemene werkmg van de reguleringsinstamie. 

2.1 Technische bekwaamheden : 

. . 
Licentiaat (universitair onderwijs), geen specifieke diplornavereiste, met rrumnurn 10 jaar werkervaring in 
coördinerend werken. 

2.2 Persoonlijke eigenschappen : 

Integer zijn, bestand tegen uitwendige d& en in staat zijn in onderhandelingen met grote industri'èle en 
financïèle groepen tot resultaten te komen. Hetzelfde geldt voor zijdhaar relatie met kleine, startende 
elektriciteits- en gasondememingen. $/Zij moet discreet, maar kordaat kunnen optreden, autoriteit 

. 

uitstralen, vertrouwelijke gegevens kunnen verzamelen en garanties b e n  bieden om deze ook als 
dusdanig te bewaren. 

Hïj/Zij moet kunnen bemiddelen en visies kunnen samenbrengen van organisaties met tegengestelde 
belangen. Híj/Zij moet op de hoogte zijn van de gas- en elektriciteitsmarkt, de reglementering terzak, de 
geplogenheden en gevoeligheden bij de marktspelers, hun onderlinge verhoudingen en hun eventuele 
verborgen agenda's. 

Hij/ Zij moet inzicht hebben in buitenlandse situaties, toekomstige evoluties correct kunnen inschatten en 
over zowel. een economisch, juridisch als technisch inzicht in de energiernaterie beschikken. 

Als voorzitter zal hij/zij aan al deze eigenschappen in uitmuntendheid voldoen. Hîj/Zij zal bovendien 
coördinerend kunnen optreden en daartoe in zekere mate ook over de competenties beschikken die van 
de beheerders worden geëist(zie d r a ) .  Hïj/Zij zal verantwoordelijkheid kunnen opnemen en geschillen 
op een coirecte en door partijen aanvaardbare wijze kunnen beslechten. 



Functiebeschrijving van de technische beheerder van de reguleringsins tantie 

Beheer van de technische dossiers van de reguleringsinstantie, onder meer : 

- Opstelhg en controle van het technisch reglement voor het beheer van het distributienet, de toegang 
ertoe en de vereisten voor het aanleggen van directe lijnen (toepassing van artikel 28 5' van het 
Elektriciteitsdecreet) ; 

- Opstelhg en controle van een gedragscode voor de toegang tot het net (artikel 28 6' van het 
Elekuiciteitsdecreet) . 

2.1 Technische bekwaamheden 

- Diploma van burgerlijk ingenieur elektriciteit, mechanica of elektrornechanica; 
- Specifieke kennis inzake WKK en hernieuwbare energiebronnen is gewenst; 
- Kennis inzalul de liberalisering van de energiesector. 

2.2 Persoonlijke eigenschappen 

Integer zijn, bestand tegen uitwendige druk en in staat zijn in onderhandelingen niet grote indusuiële en 
financiële groepen tot resultaten te komen. Hetzelfde geldt voor iijdhaar relatie rnet kleine, startende 
elektriciteits- en gasondernemingen. Hij/Zij moet discreet, maar kordaat kunnen optreden, autoriteit 
uitstralen, vertrouwelijke gegevens h e n  verzamelen en garanties kunnen bieden om deze ook als 
dusdanig te bewaren. 

Hij/Zij moet kunnen bemiddelen en visies kunnen samenbrengen van organisaties met tegengestelde 
belangen. Hij/Zij moet op de hoogte zijn van de gas- en elektricitei~markt, de reglementering telzake, de 
geplogenheden en gevoeligheden bij de marktspelers, hun onderlinge verhoudingen en hun evenn.de 
verborgen agenda's. 

Hij/Zij moet inzicht hebben in buitenlandse situaties, toekomstige evoluties in zijdhaar vakgebied correct 
kunnen inschatten en ook over enig economisch en jiinbch inzicht in de energiematerie beschikken. 

Hij/Zij zal als technisch beheerder het deeldornein transmissie en distributie van elektriciteit volledig 
beheelsen. Hij/Zij zal op de hoogte zijn van de fysische wetten van elektriciteitsnetwerken en hun 
belastingen. Hij/Zij zal een inzicht hebben in bestaande en komende technologie, zowel inzake 
energiedistributie, transformatie, opslag en transport, als inzake de meettechnologie en de 
datacommunicatie. Langs de productiezijde zal hij/zij op de hoogte zijn van de dynamica, de 
thermodynamica en de elektrische aandnjvingen en hun belastingen, vooral met het oog op de decentrale 
productie ( warmtekrachtkoppelmg en hernieuwbare energiebronnen). 



Functiebeschrijving van de sociaal-economische beheerder van de reguleringsins tantie 

Beheer van de economische dossiers van de reguleringsinstantie alsmede de dossiers van sociale aard in 
het kader van de openbaredienstverplichtingen, onder meer : 

- Aanwijzing en controle van de netbeheerders (in toepassing van &l 28 3' van het 
Elektriciteitsdecreet) ; 

- Aflevering van en controle op de leveiingsveqpmhgen (&l 28 '4 van het decreet); 
- Controle op de universele dienstverlening en de openbaredienstverplichllngen (&l 28 7' van het 

decreet); 
- Beheer van het Energiefonds (artikel 28 8' van het decreet). 

2.1 Technische bekwaamheden 

- Diploma van licentiaat of doctor in de economische wetenschappen of toegepaste economische 
wetenschappen; 

- Grondige bennis van openbarediensmerplichhgen van sociale en ecologiiche aard (waaronder 
rationeel energiegebd) ; 

- Elementaire vaktechnische kennis inzake elektriciteit; 
- Basiskennis van wetgeving en reglementering. 

2.2 Persoonlijke eigenschappen 

Integer zijn, bestand tegen uitwendige druk en in staat zijn in onderhandelingen met grote industriële en 
financiële groepen tot resultaten te komen. Hetzelfde geldt voor zijdhaar relatie met kleine, startende 
elekriciteits- en gasondernemingen. fij/Zij moet discreet, maar kordaat kunnen optreden, autoriteit 
uitstralen, vertrouwelijke gegevens kunnen verzamelen en garanties kunnen bieden om deze ook als 
dusdanig te bewaren. 

Hij/Zij moet kunnen bemiddelen en visies kunnen samenbrengen van organisaties met tegengestelde 
belangen. Hij/Zij moet op de hoogte zijn van de gas- en elektriciteitsmarkt, de reglementering terzake, de 
geplogenheden en gevoeligheden bij de marktspelers, hun onderlinge verhoudmgen en hun eventuele 
verborgen agenda's. 

Hij/Zij moet inzicht hebben in buitenlandse situaties, toekomstige evoluties in zijdhaar vakgebied correct 
kunnen inschatten en ook over enig juridisch en technisch inzicht in de energiernaterie beschikken. 

Als sociaal-economisch beheerder zal hij/zij vooral marktgericht zijn, de noden en mogelijkheden van 
consumenten, grote gebnukers en aanbieders kunnen onderkennen en voorspellen. Hj/Zij zal de 
economische waarde kunnen inschatten va11 diverse energiediensten, tariefstructuren en 
organisatievormen. Hij/Zij zal hierover b e n  onderhandelen met de diverse marktpartijen teneinde 
deze diensten, tarieven en organisatievormen aan het publiek ter beschikkuig te stellen. 



Functiebeschrijving van de juridische beheed~r van de reguleringsinstantie 

Beheer van de juridisch gebonden dossiers van de reguleringsinstantie, onder meer : 

- Bemiddelmg en arbitrage (in toepassing van &l 29 $1 van het Elektriciteitsdecreet); 
- Geschillenbeslechting (&l 29 $$ 3 tot 5 van het decreet). 

2.1 Technische bekwaamheden 

- Diploma van licentiaat of doctor in de rechten; 
- Kennis van federale en Europese wetgeving in de elekuiciteitssector, 

- Basiskennis van de leefmilieuwetgeving. 

2.2 Persoonlijke eigenschappen 

Integer zijn, bestand tegen uitwendige d& en in staat zijn in onderhandelingen met grote industriële en 
financiële groepen tot resultaten te komen. Hetzelfde geldt voor zijn/haar relatie rnet kleine, startende 
elekuiciteits- e i  gasondernemingen. Hj/Zij moet discreet, maar kordaat h e n  optreden, autoriteit 
uitstralen, vertrouwelijke gegevens kunnen verzamelen en garanties kunnen bieden om deze ook als 
dusdanig te bewaren. 

Hij/Zij moet b e n  bemiddelen en visies kunnen samenbrengen van organisaties met 'tegengestelde 
belangen. Hij/Zij moet op de hoogte i j n  van de gas- en elektriciteitsmarkt, de reglementering te&, de 
geplogenheden en gevoeligheden bij de marktspelers, hun onderlinge verhoudingen en hun eventuele 
verborgen agenda's. 

Hij/Zij moet inzicht hebben in buitenlandse situaties, toekomstige evoluties in zijdhaar vakgebied correct 
h e n  Lischatten en ook over enig technisch en economisch inzicht in de energiematerie beschikken. 

Als juridisch beheerder zal hij/zij de technische en economische inzichten van de andere beheerders 
h e n  vertalen in juridisch afdwingbare regels of conventioneel te ondernemen acties. %/Zij zal de 
standpunten en acties van de diverse marktspelers kunnen toetsen aan hun wettelijkheid en h e n  
arbitreren in geval van geschil of onverenigbaarheid met de gestelde regels. 



Brussel, 1 1 januari 2001 . 
PVHIkvlbrf Reguleringsinstantie. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
VAN VLAANDEREN 

- < ,  " .  

De Administrateur-generaal 

Aan dhr. Steve STEVAERT, 
Minister vice-president van de Vlaamse 
Regering 
Vlaams Minister van Mobiliteit, 
Gpenbare Werken en Energie 
Koning Albert Il-laan 20 

1 O00 BRUSSEL 

Mijnheer de Minister vice-president, 

Betreft : Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van 
de nadere regels voor de aanwerving en aanstelling van de leden van het 
dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de onverenigbaarheden voor 
de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie. 

Op 19 december 2000 heeft U de Raad om advies gevraagd over bovenvermeld ontwerp 
van besluit. 

Gezien het geringe sociaal-economische belang ervan, zal de SERV hierover geen advies 
formuleren. 

Ik hoop U hiermee van dienst te zijn geweest. 

Jozef Il-straat 1 2 -  i 6 

1000 Brussel 
'Tel.: 02/209 01 l 1 

Fa]:: 02/2 17 70 08 

E-mail: serv@serv.be 



-.,Q1/02 01 DON 16: 12 FAX 025550131 ~ I L ~ L A - K A A U  b i .  

M ~ N  a-~aad  
Milieu- en  uurra raad van Vlaanderen 
Openbaar aduirsotgaan rrn belioeue uaii d e  Vlnamse regering 

Aan dhr. Steve Stewrt 
Vlaams Minista van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie 
Koning Albert ~-lasn 20, bus 1 
1 O00 Bnissel 

Datum: 1 februari 200 1 
Uw Ref. : E21175 10 
Ref.: 3.04.031L710 11077 

Befreft: Uw vraag tot advies over het ontwerp van besluit houdende de vaststehg van de nadere 
mgeh voor de aanwerving en aanstelling van de Leden van het dagelijks bestuur van de 
VREG (Vlaamse Regulerhgsinsantie voor de Elektriciteit en het Gas), de 
onverenigbaarheden voor de leden van hct dagelijks bestuur en de zetel van de VREG 

Mijnheer de Minister, 

In Uw brief vw 19 december 2000 vroeg U het advies van de MiNa-Raad over bovenvermeld ontwerp 
van besluit. 

De MiNa-Raad heeft in haar zitting van 1 februari 200 1 (= de eer& Raadszitting na kennisname vim 
het dossier) beslist dat hij geen firndamentcle opmerkingen heeft over de inhoud van dit ontwerp van 
besluit. 

Het ligt echter voor de hand dat de MiNì-Raad, mede dankzij de adviesvragen die U de Raad 
hieromtrent stelt, de ontwikkelingen in & eloktrïciteits- en gasmarkt op de voet blijfi volgen, en alle 
uitvoeringsbesluiten van zowel elektriciteits- als gasdecreet (selectiec afhankelijk van de 
milieurelevantie) aan een onderzoek zal onderwerpen . 

Met de meeste hoogachting, 

emend Directeur) 
Prof. R.F. Verheyen 
(Voorzitter) 

Klinieksua3c 25, 4de verdieping, 1070 Brussel 
rel: 02-558 01 3 0  - fxx: 02-558 01 31 . e-mail; infomminaraad-bc 

hrrp:l/www.iniiiaraad. be 



uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomite XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf-aaz-smlaanderen. be 

ons kenmerk 
SEC X V I I I  
~ z A A - u - o I - ~ ~ ~ ~  

vragen naar / e-mail telefoonnummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 

22.05.2001 

Betreft : Vergadering van 13 maart 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 162.167 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 


