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Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de
samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, inzonderheid op
artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2000;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming
van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 5 maart 2004, 1 februari 2005, 25 juli 2005, 14 december 2005 en 5 juni 2006,
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Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au
fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté royal
du 6 octobre 2000;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2001 portant nomination des
membres du conseil général de la Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2004,
1er février 2005, 25 juillet 2005, 14 décembre 2005 et 5 juin 2006,

Arrête :

Besluit :
Artikel 1. Ontslag van haar mandaat van plaatsvervangend lid van
de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan Mevr. Jonckheere Caroline,
vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties
die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

Article 1er. Démission de son mandat de membre suppléant du
conseil général de la Commission de Régulation de l’Electricité et du
Gaz est accordée à Mme Jonckheere Caroline, représentante des
organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil
national du travail.

Art. 2. Mevr. Vanhemelen Valérie wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering
van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordigster van de
representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale
Arbeidsraad, ter vervanging van Mevr. Jonckheere Caroline, voor de
resterende duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt.

Art. 2. Mme Vanhemelen Valérie, est nommée membre suppléante
du conseil général de la Commission de Régulation de l’Electricité et du
Gaz, représentante des organisations représentatives des travailleurs
qui siègent au Conseil national du travail, en remplacement de
Mme Jonckheere Caroline, pour la durée restante du mandat du
membre qu’elle remplace.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 octobre 2006.

Brussel, 16 oktober 2006.

M. VERWILGHEN

M. VERWILGHEN

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2006/11491]
31 OKTOBER 2006. — Ministerieel besluit houdende benoeming van
de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het
aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

[C − 2006/11491]
31 OCTOBRE 2006. — Arrêté ministériel portant nomination du
président et des membres de la Commission d’éthique pour la
fourniture de services payants via des réseaux de communications
électroniques

De Minister bevoegd voor Begroting en Consumentenzaken,

La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid, inzonderheid op artikel 2 gewijzigd bij de wet van,
17 juli 1997;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2006 betreffende de
samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van
betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken,

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d’avis, notamment l’article 2, modifié par la loi du 17 juillet 1997;

Besluit :
Artikel 1. Wordt benoemd tot voorzitter van de Ethische Commissie
voor het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken :
de heer DEBEUCKELAERE, Willem.
Art. 2. Worden benoemd als leden van de Ethische Commissie voor
het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken :
1° twee leden die de gezinsbelangen vertegenwoordigen :

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 2006 relatif à la composition de la
Commission d’éthique pour la fourniture de services payants via des
réseaux de communications électroniques,
Arrête :
Article 1er. Est nommé président de la Commission d’éthique pour
la fourniture de services payants via des réseaux de communications
électroniques :
M. DEBEUCKELAERE, Willem.
Art. 2. Sont nommés membres de la Commission d’éthique pour la
fourniture de services payants via des réseaux de communications
électroniques :
1° deux membres représentant les intérêts familiaux :

effectieve leden :

membres effectifs :

— Mevr. Ann DE ROECK-ISEBAERT;

— Mme Ann DE ROECK-ISEBAERT;

— Mevr. Aline VAN DEN BROECK.

— Mme Aline VAN DEN BROECK.

plaatsvervangende leden :

membres suppléants :

— Mevr. Katelijn VANZEGBROECK;

— Mme Katelijn VANZEGBROECK;

— de heer Marc VANDERCAMMEN.

— M. Marc VANDERCAMMEN.

2° een lid, aangewezen door de Minister bevoegd voor Justitie :

2° un membre, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses
attributions :

effectief lid :

membre effectif :

— de heer Daniel FESLER.

— M. Daniel FESLER.

plaatsvervangend lid :

membre suppléant :

— de heer Fréderic VROMAN.

— M. Fréderic VROMAN.
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3° een lid, aangewezen door de Minister bevoegd voor Economie :

3° un membre, désigné par le Ministre qui a l’Economie dans ses
attributions :

effectief lid :

membre effectif :

— de heer Jürgen MASSIE.

— M. Jürgen MASSIE.

plaatsvervangend lid :

membre suppléant :

— Mevr. Ilse HAESAERT.

— Mme Ilse HAESAERT.

4° een lid, aangewezen door de Minister bevoegd voor Consumentenzaken :

4° un membre, désigné par le Ministre qui a la Protection de la
Consommation dans ses attributions :

effectief lid :

membre effectif :

— de heer Maurice CHARLES.

— M. Maurice CHARLES.

plaatsvervangend lid :

membre suppléant :
— M. Francis DERYCKERE.

— de heer Francis DERYCKERE.

5° un membre, désigné par le Ministre :

5° een lid, aangewezen door de Minister :
effectief lid :

membre effectif :

— de heer Jimmy SMEDTS.

— M. Jimmy SMEDTS.

plaatsvervangend lid :

membre suppléant :

— Mevr. An BERGS.

— Mme An BERGS.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 octobre 2006.

Brussel, 31 oktober 2006.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Onderwijs en Vorming
[C − 2006/36792]
5 OKTOBER 2006. — Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de onderscheiden afdelingen van
de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs. — Zittijden 2006
en 2007
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
Gelet op artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet;
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingezonderd
op artikel 6quater, gewijzigd bij de decreten van 24 juli 1996, 15 juli 1997, 1 december 1998, 18 januari 2002, 28 juni 2002
en 14 februari 2003;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingezonderd op artikel 51quater, § 2;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs, ingezonderd op artikel 77quater, § 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;
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 besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, zoals gewijzigd,
Besluit :
Artikel 1. Voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 worden in de eerste afdeling van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs benoemd als :
1° Werkende leden :
a) behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. AERCKE, Kathleen, ° 28/09/1953, leraar aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs
te Beveren;
— de heer BENS, Marc, ° 14/12/1945, gepensioneerd leraar aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Redingenhof te Leuven;

