
ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/33226]

28 JULI 2006. — Ministerieel besluit houdende het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur
van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op de beslissing van 22 mei 2006 van de Raad van Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Besluit :

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,
wordt de werking van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt
bepaald in het huishoudelijk reglement dat als bijlage I gevoegd is bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 juli 2006.

K. PEETERS

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-
en Gasmarkt

Raad van bestuur

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Opgesteld in toepassing van artikel 14 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, in
werking getreden op 1 april 2006, hierna genoemd het ″Oprichtingsdecreet″ (Belgisch Staatsblad 27 mei 2004);

Goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering van (datum);

INHOUD

Afdeling 1. Definities

Afdeling 2. Bijeenroeping van de raad van bestuur

Afdeling 3. Het voorzitterschap van de raad van bestuur

Afdeling 4. Beraadslagingen van de raad van bestuur

Afdeling 5. Bijstand door technische raadgevers

Afdeling 6. Het dagelijks bestuur

Afdeling 7. Slotbepalingen
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Afdeling 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° raad van bestuur : het orgaan bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van het Oprichtingsdecreet;

2° voorzitter : de door de Vlaamse Regering op grond van artikel 8, § 2, van het Oprichtingsdecreet aangewezen
persoon;

3° gedelegeerd bestuurder : de door de Vlaamse Regering op grond van artikel 12, § 1, van het Oprichtingsdecreet
aangewezen persoon;

4° reguleringsinstantie : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regule-
ringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, bedoeld in het Oprichtingsdecreet.

Afdeling 2. — Bijeenroeping van de raad van bestuur

Art. 2.1. De raad van bestuur vergadert, behoudens ingeval van gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden,
minstens vier maal per jaar.

De raad van bestuur vergadert zowel op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor het Energiebeleid als op
verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur als op verzoek van de gedelegeerd bestuurder als op verzoek van
minstens de helft van haar leden. Ingeval de voorzitter dergelijk verzoek ontvangt, roept deze de raad van bestuur
samen op een datum die niet later valt dan dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping.

Art. 2.2. De gedelegeerd bestuurder stelt de agenda op onder het gezag van de voorzitter.

Op de agenda worden geplaatst :

1° de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;

2° elk punt dat door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder wordt voorgesteld of dat door een lid is ingediend.

De uitnodiging vermeldt de aldus bekomen agenda alsook de plaats, de dag en het uur van de vergadering. Zij
wordt ten minste veertien kalenderdagen voor de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd. Bij
wijze van algemene regel wordt een volledig dossier toegestuurd. Enkel bij wijze van uitzondering zullen deze
documenten een synthese inhouden en is het volledige dossier dan beschikbaar op de zetel van de reguleringsinstantie.
Indien niet is voldaan aan deze vormvereisten zal de raad van bestuur niet rechtsgeldig kunnen beslissen, tenzij bij
tweederde meerderheid van de aanwezige leden wordt beslist hiervan af te wijken.

Ieder lid dat de vergadering niet kan bijwonen dient dit ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de
vergadering aan de voorzitter of de secretaris te melden.

Het lid dat, na het ontvangen van de uitnodiging, een punt aan de agenda wenst toe te voegen, deelt dit voor de
vergadering mee aan de voorzitter of aan de waarnemend voorzitter naargelang het geval. De raad van bestuur beslist
op de betrokken vergadering of het agendapunt al dan niet behandeld wordt. Tijdens de vergadering kunnen enkel bij
eenparigheid van de aanwezige leden, nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd.

Art. 2.3. De raad van bestuur vergadert op de zetel van de reguleringsinstantie; de voorzitter of de waarnemend
voorzitter naargelang het geval, kan evenwel een andere vergaderplaats aanduiden.

Afdeling 3. — Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur

Art. 3.1. De voorzitter opent en besluit de vergaderingen van de raad van bestuur. Hij leidt de debatten en beschikt
daartoe over alle nodige macht.

Art. 3.2. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de gedelegeerd
bestuurder. Wanneer de gedelegeerd bestuurder zelf ook verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door
het in leeftijd oudste aanwezige lid. De gedelegeerd bestuurder of het in leeftijd oudste aanwezige lid, naargelang het
geval, beschikt in dat geval over dezelfde rechten en plichten als de voorzitter en wordt waarnemend voorzitter
genoemd.

Art. 3.3. De voorzitter wordt op elke vergadering bijgestaan door een personeelslid van de reguleringsinstantie, die
de functie van secretaris op zich neemt.

Afdeling 4. — Beraadslagingen en stemming in de raad van bestuur

Art. 4.1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De raad van bestuur kan evenwel
personeelsleden van de reguleringsinstantie die het in de beraadslagingen kunnen bijstaan, verzoeken om een
vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. De vergaderingen worden eveneens bijgewoond door de secretaris
en/of een notulist.

Art. 4.2. De raad van bestuur kan niet geldig beraadslagen en beslissen dan wanneer minstens de helft van de leden
aanwezig zijn.

Indien het quorum niet is bereikt, kan de raad van bestuur binnen ten minste tien en ten hoogste dertig
kalenderdagen opnieuw worden bijeengeroepen, met dezelfde agenda. In dat geval kan over de punten van de agenda
beslist worden ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. De bijeenroeping voor deze vergadering geschiedt bij
aangetekende brief.

Art. 4.3. De beslissingen van de raad van bestuur worden bij consensus genomen. Bij ontstentenis hiervan, kunnen
beslissingen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen worden. Echter, ingeval de raad van
bestuur uit slechts drie leden is samengesteld en slechts twee leden aanwezig zijn, worden beslissingen enkel bij
consensus genomen.
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Ingeval beslissingen bij gewone meerderheid kunnen genomen worden, worden voor de berekening van de
stemmen de onthoudingen niet in aanmerking genomen en is in geval van pariteit van de stemmen de stem van de
voorzitter of de waarnemend voorzitter doorslaggevend. De stemming over een agendapunt gebeurt steeds op
dezelfde vergadering als deze waarop gepoogd is een consensus te bereiken, tenzij met eenparigheid van stemmen van
de leden beslist wordt om de behandeling van het agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering. De
stemming kan slechts plaatsvinden nadat de personen, behalve de secretaris, die desgevallend de vergadering
bijwonen, zich hebben teruggetrokken.

Art. 4.4. Een beslissing over een agendapunt kan tevens via een schriftelijke procedure genomen worden, ingeval
de raad van bestuur hiertoe beslist op de vergadering waarop het betreffende punt geagendeerd werd.

Art. 4.5. De secretaris is belast met de opstelling van het proces-verbaal van de vergadering zonder vermelding van
de naam van de sprekers tenzij deze daar uitdrukkelijk om verzoeken. Het proces-verbaal bevat een samenvatting van
de besprekingen en de besluiten van ieder agendapunt. De secretaris ondertekent dit proces-verbaal samen met de
voorzitter of de waarnemend voorzitter.

Het proces-verbaal, wordt na ondertekening, aan de leden gezonden. Het proces-verbaal wordt ofwel via
briefwisseling van de leden van de raad van bestuur goedgekeurd dan wel op de volgende vergadering ter
goedkeuring voorgelegd.

Elke verzending kan gebeuren per gewone post, elektronische post of per telefax.

De reguleringsinstantie wordt belast met de bewaring van de documenten.

Afdeling 5. Bijstand door technische raadgevers

Art. 5.1. De raad van bestuur kan binnen de daartoe voorzien budgettaire mogelijkheden een beroep doen op
technische raadgevers. Deze technische raadgevers worden aangesteld door de reguleringsinstantie conform de
bepalingen van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. Zij kunnen bij monde van de voorzitter of de
waarnemend voorzitter voor advies op de vergadering van de raad van bestuur uitgenodigd worden. De technische
raadgevers nemen niet deel aan de formele behandeling van het voorstel van beslissing.

Art. 5.2. De reguleringsinstantie voorziet een budget ter dekking van de kosten voor de inschakeling van deze
technische raadgevers door de raad van bestuur.

Afdeling 6. Het dagelijks bestuur

Art. 6.1. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, conform de
bepalingen van het Oprichtingsdecreet.

Art. 6.2. Naast de beslissingsbevoegdheid omtrent de in artikel 13, § 1, tweede lid, van het Oprichtingsdecreet
vermelde aangelegenheden, omvat het dagelijks bestuur tevens de bevoegdheid om de beslissingen te nemen inzake
alle aangelegenheden waarvoor delegatie niet uitgesloten wordt in het Oprichtingsdecreet.

Art. 6.3. Met het oog op de uitoefening van de hem ingevolge deze afdeling toegekende bevoegdheden, wordt de
gedelegeerd bestuurder bijgestaan door een directiecomité.

Afdeling 7. Slotbepalingen

Art. 7.1. Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de reguleringsinstantie en in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 7.2. Het huishoudelijk reglement treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 juli 2006 houdende het huishoudelijk reglement
van de raad van bestuur van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt.

Brussel, 28 juli 2006.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36220]

1 AUGUSTUS 2006. — Besluit van de administrateur-generaal van de IVA Vlaamse Belastingdienst
tot subdelegatie van de algemene leiding van de entiteit

De administrateur-generaal van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst,

Gelet op artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2006 betreffende de aanstelling van een administrateur-
generaal bij de IVA Vlaamse Belastingsdienst,

Besluit :

Artikel 1. De hieronder voorziene vervangingsregeling is enkel van toepassing gedurende de periode van
1 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2006.

Art. 2. De heer Marc de Kort, afdelingshoofd, wordt gedurende de periode zoals vermeld in artikel 1 belast met
de tijdelijke leiding van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Belastingdienst.
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