
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/201751]
21 MAART 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

14 maart 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil
économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 18 oktober 2018 tot wijziging, enerzijds, van het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat
de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de
planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest
en, anderzijds, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisering van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen binnen de adviesorganen, in het bijzonder de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de
Algemene Vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en
Milieuraad van Wallonië);

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 7 februari 2019, meldt dat de « UWE ″ verzoekt om de vervanging
van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Thierry Castagne;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 27 februari 2019, meldt dat de « FWA ″ verzoekt om de vervanging
van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Yvan Hayez;

Overwegende dat de Raad, in een schrijven van 28 februari 2019, meldt dat de « ABVV ″ verzoekt om de
vervanging van één van zijn vertegenwoordigers, de heer Nico Cué;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de ″Conseil économique et social de Wallonie″, voortvloeiende
uit het besluit van 14 maart 2019 en met een duur van 4 jaar krachtens het decreet van 25 mei 1983, in maart 2023
vervallen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 25 mei 1983, wanneer het mandaat van een lid
voor de vervaldatum eindigt, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat voleindigt;

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 1, b), 1o, van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot hernieuwing van de

samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social en environnement de Wallonie »
(Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), worden de woorden « de heer Thierry Castagne » vervangen
door de woorden « de heer Dominique Demonte », de woorden « de heer Yvan Hayez » worden vervangen door de
woorden « de heer Alain Masure » en de woorden « de heer Nico Cué » worden vervangen door de woorden
« de heer Hillal Sor ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Art. 3. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 maart 2019.
Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS
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