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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot 

de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft  de 

overheveling van het Vlaams Energiebedrijf van het 

beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie naar het 

beleidsdomein Omgeving 

 

 

Rechtsgrond 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het 

privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams 

Energiebedrijf, artikel 3, derde lid. 

 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 9 

juli 2020. 

- De Raad van State heeft advies nr. xxx gegeven op XXX, met toepassing van 

artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 

op 12 januari 1973. 

 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. 

 

 

Initiatiefnemers 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

VR 2020 1707 DOC.0872/2



 

Pagina 2 van 2 

 

 

Artikel 1. In artikel 21, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 

2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen 

bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en het laatst gewijzigd 

bij het besluit van de Vlaamse Regering 25 januari 2019, wordt punt 3° bis 

opgeheven.  

 

Art. 2. In artikel 29, §2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 9 maart 2018, wordt punt 5° opnieuw opgenomen in de volgende 

lezing: 

“5° het Vlaams Energiebedrijf.”. 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor economie, en de Vlaamse minister, 

bevoegd voor energie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering 

van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 

Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

 

 

 

Zuhal DEMIR 

 




