
Art. 2. § 1. Een ontvankelijke aanvraag wordt getoetst aan het programmacijfer van de regio, zoals bepaald in het
ministeriële besluit van 22 september 2010, houdende de vaststelling van de regio’s waarbinnen een dienst voor
gastopvang kan erkend worden.

§ 2. Een ontvankelijke aanvraag die een toename van het totaal aantal erkende diensten voor gastopvang tot gevolg
zou hebben, kan enkel voldoen aan de programmatie, indien bij inwilliging van de aanvraag er voor de betreffende
regio nog geen dienst voor gastopvang is erkend of er nog geen dienst voor gastopvang een ontvankelijke en nog niet
afgehandelde erkenningsaanvraag heeft ingediend die voldoet aan de programmatie. Indien dit niet het geval is, past
de aanvraag niet in de programmatie en moet ze niet verder getoetst worden aan de overige evaluatiecriteria.

Art. 3. Een ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een erkenning als dienst voor gastopvang heeft, met
betrekking tot het passen in de programmatie, voorrang op andere ontvankelijke aanvragen indien uit deze aanvraag
blijkt dat de dienst voor gastopvang op het ogenblik van de aanvraag reeds activiteiten ontplooit over de gehele regio
waarvoor hij een erkenning vraagt.

Art. 4. Indien na toetsing conform artikelen 2 en 3 van dit besluit zou blijken dat twee of meerdere aanvragen
dezelfde graad van voorrang wordt toegekend, is de volgorde van de datum van indienen van hun ontvankelijk
aanvraagdossier bepalend voor het al dan niet passen in de programmatie.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2010/35928]

30 NOVEMBER 2010. — Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid
aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een
minimale verwarming van de woning

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, artikel 17bis en 17ter, ingevoegd bij
het decreet van 25 mei 2007, en artikel 18, 1°, c), gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006, artikel 18, 1°, e), gewijzigd
bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplich-
tingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, artikel 29/2, derde lid, ingevoegd bij besluit van
12 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010
en 7 juli 2010;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de minimale levering, zoals
bedoeld in artikel 29/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale
openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, toegepast kan worden vanaf het begin
van de eerstvolgende winterperiode, die volgens artikel 42 van hetzelfde besluit de periode van 1 december tot
1 maart beslaat;

Gelet op het advies nr. 48.952/3 van de Raad van State, gegeven op 26 november 2010 met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. De tabel, vermeld in artikel 29/2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009
betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt gaat als
bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2010.

Brussel, 30 november 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
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Bijlage 1

Tabel betreffende de bepaling van de kost van de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft
om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de
hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken
over een minimale verwarming van de woning.

Brussel, 30 november 2010.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
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