
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2003/00791]
9 SEPTEMBER 2003. — Ministerieel besluit houdende benoeming

van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de
individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, houdende
vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op
de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de
Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten,
ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeen-
komstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonder-
heid op artikel 130;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 2002 tot vast-
stelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het
permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk
besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de
werkingsmaatregelen, toepasbaar op plaatsen gelegen op het Belgisch
grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een
vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering
of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in arti-
kel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, inzonderheid op artikel 16,

Besluit :

Artikel 1. Worden benoemd tot lid van de Commissie belast met de
behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de
gesloten centra :

Nederlandstalige leden :

1° de heer Philippe Gysbergs, advocaat-generaal bij het Hof van
Beroep te Gent, voorzitter van de Commissie.

2° Mevr. Linda Luytens en de heer Frank Coel, advocaten.

3° Mevr. Monique De Knop, voorzitster van het Directiecomité van
de FOD Binnenlandse Zaken.

Franstalige leden :

1° de heer Jean-Jacques Stryckmans, eerste voorzitter emeretus bij de
Raad van State.

2° de heer Pierre Monville, advocaat.

3° Mevr. Monique De Knop, voorzitster van het Directiecomité van
de FOD Binnenlandse Zaken.

Brussel, 9 september 2003.

P. DEWAEL

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/201583]
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. — Beslissing van de VREG betreffende de

kwaliteitserkenning van een warmtekrachtcentrale

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 oktober 2003 met
betrekking tot de bepaling van nadere regels betreffende de procedure tot beoordeling van de kwaliteitserkenning van
een warmtekrachtinstallatie (BESL-2003-85)

Gelet op artikel 16 van het Elektriciteitsdecreet;
Gelet op artikel 3, § 5 en artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001 tot bepaling van

de voorwaarden waaraan een warmtekrachtinstallatie moet voldoen (hierna ″het Besluit″);

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2003/00791]
9 SEPTEMBRE 2003. — Arrêté ministériel portant nomination des

membres de la Commission chargée du traitement des plaintes
individuelles des occupants des centres fermés

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de
fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés
par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la
disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des
dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décem-
bre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers, notamment l’article 130;

Vu l’arrêté ministériel du 23 septembre 2002 établissant la procédure
et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat
permanent, visé à l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le
régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur
le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est
détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en
application des dispositions citées à l’article 74/8, § 1er, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, notamment l’article 16,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés en qualité de membre de la Commission
chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants des
centres fermés :

Membres néerlandophones :

1° M. Philippe Gysbergs, avocat général près la Cour d’Appel de
Gand, président de la Commission.

2° Mme Linda Luytens et M. Frank Coel, avocats.

3° Mme Monique De Knop, présidente du Comité de Direction du
SPF Intérieur.

Membres francophones :

1° M. Jean-Jacques Stryckmans, premier président émérite du Conseil
d’Etat.

2° M. Pierre Monville, avocat.

3° Mme Monique De Knop, présidente du Comité de Direction du
SPF Intérieur.

Bruxelles, le 9 septembre 2003.

P. DEWAEL
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Overwegende dat de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) overeenkomstig
artikel 3, § 5 van het Besluit de referentierendementen van de referentieketel, bedoeld in artikel 5, § 3 en § 4, kan
aanpassen aan de stand van de techniek, rekening houdend met de werkelijk gemeten rendementen van
referentiecentrales en referentieketels, onafhankelijk van de gebruikte brandstof;

Overwegende dat de VREG meent dat, gezien de stand van de techniek, het thermisch rendement van een
referentieketel die haar warmte afstaat in de vorm van stroom niet meer 80 % bedraagt, zoals voorzien in artikel 3, § 3
van het Besluit, maar momenteel reeds hoger ligt;

Overwegende dat verschillende stoomketels in optimale omstandigheden een thermisch rendement van 90 %
halen, maar dat gezien het niet mogelijk is om het hele jaar in optimale omstandigheden te opereren, het
jaargemiddelde van een goede stoomketel zeker 85 % bedraagt;

Overwegende dat artikel 5, § 3, 4o van het Besluit stelt dat de aanvraag van een kwaliteitserkenning voor een
warmtekrachtinstallatie met een elektrisch nominaal vermogen van meer dan 1 MW, een keuringsverslag van een
geaccrediteerde keuringsinstantie dient te bevatten;

Overwegende dat ″geaccrediteerde keuringsinstantie″ in artikel 1, 5o van het Besluit gedefinieerd wordt als een
″instantie met een accreditatie op basis van EN 45004 voor het gelijkvormingsheidsonderzoek of de controle van de
elektrische installaties, beschreven in artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties″;

Overwegende dat accreditaties op basis van de norm EN 45004 kunnen toegekend worden voor diverse
toepassingsdomeinen, waaronder het toepassingsdomein warmtekrachtkoppeling;

Overwegende dat voor de toepassing van het Besluit de keuringsverslagen van keuringsinstanties die
geaccrediteerd zijn op basis van de norm EN 45004, enkel kunnen aanvaard worden wanneer zij een accreditatie hebben
bekomen voor wat betreft het toepassingsdomein warmtekrachtkoppeling, gezien enkel zij de specifieke kennis
bezitten die vereist is om een oordeel te vellen aangaande de benutting van de geproduceerde warmte door een
warmtekrachtinstallatie;

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 9 van het Besluit nadere regels kan bepalen betreffende de
procedure tot aanvraag, beoordeling en intrekking van de kwaliteitserkenning van warmtekrachtinstallaties,

Beslist :
Artikel 1. Het thermisch rendement van de referentieketel die haar warmte afstaat onder de vorm van stoom, zoals

bedoeld in artikel 3, § 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001 tot bepaling van de voorwaarden
waaraan een warmtekrachtinstallatie moet voldoen, wordt verhoogd van 80 % naar 85 % .

Art. 2. Bij de beoordeling van de aanvragen tot kwaliteitserkenning van de warmtekrachtinstallaties met een
elektrisch nominaal vermogen van meer dan 1 MW worden enkel keuringsverslagen aanvaard van keuringsinstanties
die een accreditatie hebben bekomen op basis van de norm EN 45004, voor zover deze accreditatie betrekking heeft op
het toepassingsdomein warmtekrachtkoppeling.

Art. 3. De volgende beslissingen van de VREG worden opgeheven :
- de beslissing van 25 november 2002 met betrekking tot de aanpassing van het Thermisch Rendement van de

Referentiestoomketel, toe te passen in de berekening van de Relatieve Primaire Energiebesparing van een
warmtekrachtinstallatie;

- de beslissing van 23 september 2003 met betrekking tot de bepaling van nadere regels betreffende de procedure
tot beoordeling van de kwaliteitserkenning van een warmtekrachtinstallatie.

Brussel, 14 oktober 2003.
Voor de VREG :

De voorzitter,
André Pictoel

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[2003/201581]

Grindcomité. — Wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001
tot benoeming van de voorzitter en tot aanwijzing van de leden van het Grindcomité

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government van 22 juli 2003 dat in
werking treedt op 16 juli 2003, wordt volgende wijziging aangebracht in de samenstelling van het Grindcomité : als lid
met raadgevende stem wordt als vertegenwoordiger van de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie de heer Eddy
Leenders (Gouverneur Roppesingel 25, 3500 Hasselt) aangewezen ter vervanging van de heer Jan De Keye.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[2003/201576]
Erkende natuurreservaten

Een ministerieel besluit van 9 oktober 2003 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-157
« Hagelandse Vallei », met een oppervlakte van 14 ha 43 a 7 ca gelegen te Holsbeek en Rotselaar (Vlaams-Brabant), het
statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999
houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 2 juli 2026, einddatum van een
eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 31 ha 98 a 21 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-157 « Hagelandse Vallei » wordt in de gemeente Holsbeek, kadastrale afde-
ling 1, sectie B, 1e blad en sectie C, 1e blad, kadastrale afdeling 2, sectie D, 1e blad en sectie E, 1e blad, kadastrale afdeling
3, sectie C, 2de blad en sectie D, 1e blad, en kadastrale afdeling 4, sectie B, 1e blad, en in de gemeente Rotselaar,
kadastrale afdeling 1, sectie C, 3e blad, en kadastrale afdeling 3, sectie A, 2e blad en sectie C, 1e blad, een
uitbreidingszone vastgesteld, zoals aangeduid op het bijgaand plan, waarbinnen het recht van voorkoop, conform
artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van toepassing is.
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