
4. CDO VTI Brugge

Boeveriestraat 73

8000 Brugge

Formation : Hovenier - aanleg

5. CDO HTI Sint Antonius

Holstraat 66

9000 Gent

Formation : Residentieel elektrotechnisch installateur

6. CDO HTI Sint Antonius

Holstraat 66

9000 Gent

Formation : Verzorgende

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*

VLAAMSE OVERHEID

[2012/202123]N. 2012 — 1183

30 MAART 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft het corporategovernancecomité van de netbeheerders

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.4;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 3.1.17;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2012;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 7 maart 2012;

Gelet op het advies nr. 51.039/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2012, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 3.1.17 van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

« In afwijking van het eerste lid hoeft er door de netbeheerder geen corporategovernancecomité te worden
opgericht wanneer zijn bestuursorgaan louter bestaat uit onafhankelijke bestuurders. De statuten van de netbeheerder
bepalen evenwel dat van zodra niet-onafhankelijke bestuurders toetreden tot het bestuursorgaan onmiddellijk moet
worden overgegaan tot de oprichting van een corporategovernancecomité, als vermeld in het eerste lid. »

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

AUTORITE FLAMANDE

[2012/202123]F. 2012 — 1183
30 MARS 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010,

en ce qui concerne le comité de gouvernement d’entreprise des gestionnaires de réseau

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l’énergie du 8 mai 2009, notamment l’article 4.1.4;
Vu l’arrêté relatif à l’énergie 19 novembre 2010, notamment l’article 3.1.17;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 février 2012;
Vu l’avis de la « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le

marché du gaz et de l’électricité), rendu le 7 mars 2012;
Vu l’avis no 51.039/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 mars 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 3.1.17 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010 est complété par un alinéa deux,
rédigé comme suit :

« En dérogation à l’alinéa premier, le gestionnaire de réseau ne doit pas établir de comité de gouvernement
d’entreprise lorsque son organe de gestion se compose uniquement d’administrateurs indépendants. Les statuts du
gestionnaire de réseau stipulent cependant que du moment que des administrateurs non-indépendants deviennent
membre de l’organe de gestion, il faut immédiatement procéder à la création d’un comité de gouvernement
d’entreprise, tel que visé à l’alinéa premier. »

Art. 2. Le Ministre flamand ayant la politique de l’énergie dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE

*

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen

[2012/202125]N. 2012 — 1184
30 MAART 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de

indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om
gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar 2012

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, artikel 25;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de voorwaarden

waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen, artikel 1, § 3;
Gelet op het advies ACTL/2011/018 van het adviescomité van het toeristische logies, gegeven op 8 december 2011;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2012;
Gelet op advies 51.008/3 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. De oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan
vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te
moderniseren voor het jaar 2012 heeft betrekking op :

1o de categorie vakantiewoningen;

2o de categorie openluchtrecreatieve terreinen.

Art. 2. De subsidiabele uitgaven voor de categorie vakantiewoningen dienen uitgevoerd te worden in de ruimtes
die exclusief voor logerende toeristen toegankelijk zijn en betrekking te hebben op :

1o investeringen die ertoe bijdragen dat de vakantiewoning voldoet aan de voorwaarden voor een hogere
comfortclassificatie overeenkomstig de normen, vermeld in bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 27 november 2009
tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies;
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