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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2017/205895]
30 OKTOBER 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden
van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 30 oktober 2017 wordt bepaald :
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden in punt 1o, a) de woorden
″mevrouw Gil Geron″ vervangen door de woorden ″de heer Isaak Dieleman″.
Art. 2. Aan mevrouw Gil Geron wordt eervol ontslag verleend.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving

[2017/205932]
10 NOVEMBER 2017. — Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap houdende
delegatie van de bevoegdheid tot het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen in procedures bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die slechts een kort debat vereisen
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 7, derde lid, en artikel 10, § 4, gewijzigd bij het
decreet van 26 juni 2015;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, titel II;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 16, § 1, eerste lid, artikel 20, artikel 21;
Overwegende dat het niet noodzakelijk is om wat betreft beroepen tot nietigverklaring van een administratieve
rechtshandeling waarvan de afhandeling conform artikel 93 van het Algemeen Procedurereglement van de Raad van
State slechts een kort debat vereist en de auditeur tot verwerping van het beroep adviseert een advocaat als raadsman
aan te stellen;
Overwegende dat in dergelijke procedures het dienstig is dat de personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap die over een diploma van licentiaat of master in de rechten beschikken zelf alle noodzakelijke proceshandelingen,
inclusief het verschijnen ter zitting, kunnen stellen;
Besluit :
Artikel 1. De bevoegdheid tot de vertegenwoordiging in rechte, inclusief het verschijnen ter zitting, en het
verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen met betrekking tot procedures bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State aangaande de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling waarbij het Vlaams
Energieagentschap is betrokken, wordt wat betreft beroepen tot nietigverklaring waarvan de afhandeling conform
artikel 93 van het Algemeen Procedurereglement van de Raad van State slechts een kort debat vereist en de auditeur
tot verwerping van het beroep adviseert, gedelegeerd aan de personeelsleden van het Vlaams Energieagentschap,
vermeld in artikel 2.
Art. 2. De hierna volgende personen worden nominatief met de in artikel 1 vermelde taken belast :
1o de heer Frederik Dewaele, adviseur-jurist;
2o mevrouw Kristien Triest, adjunct van de directeur-jurist;
3o de heer Michael Mestrom, adjunct van de directeur-jurist;
4o de heer Amin Benaïssa, adjunct van de directeur-jurist.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 10 november 2017.
De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,
L. PEETERS

