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bijlage

Mevrouw de Minister,
De Minaraad ontving op 20 juli 2016 uw adviesvraag over een voorontwerp van decreet tot
overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare
Afvalstoffenmaatschappij, met een adviestermijn van één maand. Om dit advies binnen een
aanvaardbaar tijdsbestek vast te kunnen stellen werd de “schriftelijke procedure” volgens
art. 3, 3 van het huishoudelijk reglement van de Minaraad toegepast. Voorliggend
briefadvies moet bijgevolg nog ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende
plenaire zitting van de Minaraad, die plaatsvindt op 15 september.
Op dezelfde dag ontving de Minaraad ook een adviesvraag over het voorontwerp van
Verzameldecreet, waarvan de oorspronkelijk vastgelegde termijn van dertig dagen na
ontvangst door u werd verlengd tot en met 15 september. Deze adviesvraag bevat in
Hoofdstuk 20. Wijzigingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Deze wijzigingen bevatten de
vervanging van “Hoofdstuk 6. Verzelfstandiging Plan C” van het Materialendecreet door
“Hoofdstuk 6. Transitie naar een circulaire economie” en hebben tot doel de scope en de
inhoud van het samenwerkingsverband Plan C te wijzigen om in lijn te zijn met de
bijkomende uitdagingen die gepaard gaan met de meer uitgebreide scope van de
transitieprioriteit circulaire economie.
Daarom gaat de Raad in het kader van dit briefadvies nog niet in op de strategische
aspecten m.b.t. het pakket wijzigingen die in beide voorontwerpen van decreet aan bod
komen. Deze aspecten zullen desgevallend behandeld worden naar aanleiding van de
advisering over het voorontwerp van Verzameldecreet.
Het voorliggende voorontwerp van decreet bestaat uit twee artikelen, met name artikel 1
die stelt dat het om een gewestaangelegenheid gaat en artikel 2 dat de administratieve
voorwaarden betreft waaronder de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kunnen overgenomen worden.
De Minaraad bevestigt, zoals hij eerder deed in zijn advies van 24 februari 20111, zijn
appreciatie voor de aanpak van het materialenbeheer via Plan C. In dat advies werden een
aantal te bewaken principes voorgelegd: transparantie van de juridische structuur voor
deelnemers aan en partners buiten het samenwerkingsverband, transparantie in de
overheidsparticipatie vanuit de verschillende beleidsdomeinen met duidelijkheid over de
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identiteit en rol van iedere overheidsactor, transparantie in de financieringsmechanismen,
voldoende afstemming tussen OVAM, de andere participerende overheden en de andere
deelnemers van het netwerk, garanties voor de rol van het middenveld, effectieve en
efficiënte ondersteuning van de overheid, een structuur die een de gedeelde
verantwoordelijkheid binnen het netwerk weerspiegelt, maximalisatie van de
kennisopbouw bij de participerende actoren, en het maximaal inspelen op de Europese
ontwikkelingen. De Raad bevestigt deze te bewaken principes en zal deze desgevallend ten
gronde bespreken n.a.v. de advisering over het Verzameldecreet.
Voor zover de inkanteling van Plan C in het personeelsbestand van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij de haalbaarheid garandeert van de principes die door de Raad
zijn voorgelegd, stemt hij in met het ontwerp van decreet.
Hoogachtend,

Walter Roggeman
Voorzitter

