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www.jobpunt.be

De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed
mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd

op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd,
geslacht, afkomst of handicap. Personen met een arbeidshandicap
die nood hebben aan aanpassingen in de selectieprocedure kunnen

dit aanvragen bij de kandidaatstelling.

Werk mee aan een betere energiemarkt in Vlaanderen!
De energiemarkt is al meer dan 10 jaar vrijgemaakt. Deze gebeurtenis heeft tot de dag
van vandaag heel wat beweging met zich meegebracht. Hierdoor is energie een erg
belangrijke uitdaging van deze tijd geworden.

Wat is de rol van de VREG hierin? Het is onze taak om als Vlaamse Regulator
van de Elektriciteits- en Gasmarkt mee te werken aan de transparantie van de
Vlaamse energiemarkt. We vinden het dan ook belangrijk om onze doelstellingen
via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, marktspelers en
energieverbruikers te realiseren.

Daarom zijn we voor de versterking van de directie Netbeheer op zoek naar twee
dynamische collega’s (m/v).

Wil jij jouw energie stoppen in energie? Zie jij jezelf werken in een sector die nooit
stilstaat? Vind je een goede balans tussen carrière en privé belangrijk? Als je vindt dat jij
de persoon bent die beschreven staat in onderstaand profiel aarzel dan niet om online te
solliciteren op www.jobpunt.be.

Je functie:
Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het regulatoir beleid rond de tariefmethodologie
en -structuur. Je speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van de rapporterings- en
controlesystemen en de toepassing ervan. Je ziet toe op de naleving door de netbeheerders
van de openbaredienstverplichtingen en maakt analyses van hun effectiviteit. Je
neemt deel aan interne discussies en overlegmomenten met de federale regulator, de
distributienetbeheerders, de energieleveranciers, groepen van elektriciteitsafnemers/
producenten en beleidsmakers.

Je profiel:
Je bent houder van een masterdiploma in een economische richting of
ingenieurswetenschappen, bij voorkeur aangevuld met economische studies. Je hebt
kennis van financieel management. Je bent analytisch aangelegd. Je kan werken in
teamverband en je bent vlot in overleg. Interesse voor de technische aspecten van de
elektriciteits- en aardgasmarkt is een vereiste. Je houdt van een nieuwe uitdaging en je
kan je snel inwerken in een dynamische omgeving. Je bent klantvriendelijk. Je weet van
aanpakken. Je werkt accuraat en bent communicatief, ook in het Frans en Engels. Je bent
verantwoordelijk en zelfstandig in je werk. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring.

toezichthouder
distributienettarieven

Je functie:
Je maakt deel uit van het team dat instaat voor de opzet en uitbouw van een regulatoir
beleid rond de distributienetten. Je zorgt ervoor dat dit beleid in overeenstemming is
met de Europese regelgeving en volgt daarvoor de ontwikkeling van de netwerkcodes
op. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen tarieven enerzijds en investeringsbeleid
en kwaliteitsregulering anderzijds. Je analyseert op welke wijze de transitie naar een
slimmer gebruik van het net via regulering kan worden vormgegeven en welke rol de
distributienetbeheerder hierin moet opnemen. Je neemt deel aan interne discussies
en overlegmomenten met de federale regulator, de distributienetbeheerders, de
energieleveranciers en groepen van elektriciteitsafnemers en –producenten.

Je profiel:
Je bent houder van een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of een
economische richting. Je kan werken in teamverband en bent overlegvaardig. Interesse
voor de economische en technische aspecten van de elektriciteits- en aardgasmarkt is een
vereiste. Je houdt van een nieuwe uitdaging en je kan je snel inwerken in een dynamische
omgeving. Je bent klantvriendelijk. Je weet van aanpakken. Je werkt accuraat en bent
communicatief, ook in het Frans en Engels. Je bent verantwoordelijk en zelfstandig in je
werk. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring.

toezichthouder
distributienetbeheer

Aanbod:
Je wordt aangeworven in de graad van toezichthouder met de bijbehorende salarisschaal
A255. Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Relevante ervaring
wordt gehonoreerd (brutomaandsalaris bij 2 jaar ervaring van 4 179,16 euro).

Verder bieden wij een functie binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het
treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen
en kansen om te slagen, aantrekkelijke vakantieregeling, gratis woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een
groepsverzekering.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in één van deze functies, vul dan uiterlijk 15 februari 2015 het online
standaard-cv in op www.jobpunt.be. Ga via de knop ‘bekijk onze jobs’ naar de vacature.
Klik rechts onderaan op ‘solliciteer nu’ en vul het online standaard-cv in. Hier vind je ook
een uitgebreide functiebeschrijving. Voor beide procedures vinden de selectiegesprekken
plaats in de week van 2 maart 2015 en de assessments in de twee weken nadien (timing
onder voorbehoud).

Kostprijs vertoont grote verschillen

OOSTENDE/KOKSIJDE/LO-RENINGE

Wil je geen geld neertellen om te trou-
wen voor de wet, dan moet je naar Lo-
Reninge, Koksijde of Middelkerke. In die
gemeenten kun je gratis trouwen en
kost het trouwboekje je niets. In Koksij-
de krijg je er op zaterdagvoormiddag
nog pianobegeleiding bovenop. Dat blijkt
uit een onderzoek van Radio 2.
GUDRUN STEEN, LEEN BELPAEME

Trouwen voor de wet heeft niet
overalhetzelfdeprijskaartje.Zois
het in Oostende behoorlijk duur
om te trouwen in het weekend.
Op zaterdag betaal je 200 euro in
de voormiddag en 250 euro in de
namiddag om te trouwen. Dit is
een pak meer tegenover 50 euro
op een werkdag. Voor 10.30 uur
kan je zelfs gratis trouwen in de
week, maar hiervoor maakt de
stad weinig reclame, geeft sche-
pen van Burgerlijke StandMarti-
ne Lesaffre (Open Vld) toe. «De
meeste mensen willen ook later
op de dag trouwen omdat dit be-
terpastvoorfamilieenvrienden.»
De hoge kosten in het weekend
dienenvolgensdeschepenomde
personeelskostentebetalen.«Wij
moeten bodes inzetten voor de

bedieningenmensenvandebur-
gerlijke stand. Dit zijn overuren
die ook meer kosten. Het is lo-
gisch dat we dit doorrekenen.
Voor dit bedrag krijgen de kop-
pels ook een receptie aangebo-
den.»

Vrijdag populairst
De schepen ziet wel dat steeds
minderkoppelsopzaterdagtrou-
wen. «Vroegerwas het een tradi-
tie omeerst de burgerlijke trouw
tedoen inhet stadhuis endaarna
naar de kerk te gaan. Nu zijn er
mindermensen die nog een ker-
kelijk huwelijk doen of vindt het
feest soms op een andere dag
plaats. In Oostende is vrijdag de
populairstedagomte trouwen.»
In Lo-Reninge, Koksijde en Mid-

delkerke hoef je niets te betalen.
«We hadden vorig jaar 13 huwe-
lijken. Het kost de stadskasmaar
18 euro per trouwboekje. Het is
eentraditiedat jehiernietshoeft
te betalen. Trouwen gebeurt wel
tijdens de kantooruren of zater-
dagvoormiddag», zegt burge-
meester Lode Morlion (Dyna-
misch) van Lo-Reninge. Zijn
Koksijdse collega Marc Vanden
Bussche (LB) gaat nog een stap
verder. «Ookbijonskost trouwen
niets. Op zaterdagvoormiddag
staanwezelfs invoorpianobege-
leiding.Dekostenomte trouwen
zijn voor de gemeente verwaar-
loosbaar, dushoudenwehetgra-
tis. Koppels hebben al kosten ge-
noeg voor het feest en alles wat
daarbij komtkijken.»

Duurste trouwboekje
In Diksmuide kost een trouw-
boekje50euro, dat ishetduurste
in onze provincie. «We hebben
daar nog niet bij stilgestaan en
krijgen daar ook geen commen-
taar op van koppels. Een trouw-
boekje is niet verplicht. Ik denk
niet dat de kostprijs eendrempel
vormt.» Oostende is op zaterdag
het duurst om te trouwen, maar
Oudenburg spantmet75eurode
kroon tijdensdeweek.

Wil je weten hoeveel trouwen in
jouwgemeente kost, surf dannaar
de site http://www.radio2.be/va-
lentijn/populariteit-van-het-hu-
welijk.

Een archiefbeeld van een koppel dat trouwt op het strand aanhet Leopold I-monument inDePanne.
Foto Benny Proot

Trouwen voor de
wet kan ook gratis

PaulBruna en zijn fans blikken de clip voor ‘Waaitweg’ in. Foto Proot

Fans figureren in clip Paul Bruna
Voordeopnamesvandeclipvoor
zijn nieuwste single ‘Waait weg’
kreeg Paul Bruna het gezelschap

VELDEGEM/MIDDELKERKE

van twintig trouwe fans in feest-
zaal Den Artiest in Veldegem. De
zanger uit Middelkerke, die dit

jaar 45 jaar op de planken staat,
lanceert zijn nieuwe single bin-
nentweeweken.«Wekozenvoor
DenArtiest als locatie, omdatwe
hieraltijdheelergwelkomzijnén
het interieurerggezelligoogt.De
opnames vonden plaats in het
café van de feestzaal. Ook zaak-
voerderEricTrio speelt eenrolle-
tje in de clip», glimlacht de char-
mezanger.
‘Waaitweg’ is een echtemeezin-
ger. Paul Bruna staat dit jaar elke
maand in Den Artiest met zijn
Dolle Revueshow. Onder meer
Luc Steeno, Swoop een FrankGa-
lan komen dan langs om hem te
vergezellen op het podium. De
eerstvolgende Dolle Revueshow
vindt op 18 februari plaats met
onder meer Marjan Berger en
Herbert als gasten.
Meer info:www.paulbruna.be.

(BHT)
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HOUTHULST

Bouwvakker
die stal
krijgt geen straf
Een 28-jarige bouwvakker uit
Houthulst heeft geen straf ge-
kregen voor de diefstal van
werkmateriaal op een werf in
Diksmuide. W.B. sloeg halver-
wege september ’s nachts toe.
Hij brakdewerf binnen enging
er met wat gerief vandoor. De
speurders kwamen uit bij een
vriend vanB. en voerden er een
huiszoeking uit. Daar werd het
gestolen gerief teruggevonden.
De vriend wist niets af van de
diefstal enzei dathet gerief van
B. kwam. «Ik vraag u de proba-
tieopschorting om hem zijn
werk niet af te pakken», pleitte
advocaat Didier Scheldeman in
de rechtbank van Veurne. De
procureur tekende geen be-
zwaar aan en de rechter ver-
leende B. de gunst van de op-
schortingvoor drie jaar. (TRG)

OOSTENDE

Messentrekker
krijgt celstraf
Een man die in april vorig jaar
voor heibel zorgde in het Oos-
tendse uitgaansleven en een
man met een mes verwondde,
isdoorderechtbankvanBrugge
veroordeeldtoteencelstraf van
zes maanden en een boete van
600euro.MorinaF. (39)uitOos-
tendekreeghetaandestokmet
enkelemensenophetterrasvan
een café, nadat hij eerst de toe-
gang werd geweigerd. De man
werd agressief en de klanten
van het café moesten zich met
terrasstoelen tegen hem be-
schermen. F. droop af, om met
tweemessenterugtekeren.Een
man die voordien tussenbeide
was gekomen in de schermut-
seling, moest het ontgelden. In
devechtpartijdievolgde,kwam
het slachtoffer ten val, waar-
door die zich licht verwondde
aan een mes. «Het was een ka-
potmes», probeerdeF.nogvoor
de rechter. «Je had geen enkele
reden om die messen te gaan
halen», antwoordde die. In het
verleden werd de beklaagde
veroordeeldvoorgeweldsdelic-
tenenwapenbezit. (GBA)

DE PANNE

Campingdief
krijgt celstraf
M.H. is veroordeeld tot 6maan-
den cel en een boete van 1.200
euroomdathijafgelopenzomer
binnenbrak in een tent op een
campinginDePanne.H. logeer-
deopde campingen rond3uur
’s nachtsmerkte eengetuige op
dat hij achter de toiletten een
tentopenscheurde.Toendepo-
litie ter plaatse kwam, bleek de
dader een multitool op zak te
hebben. Bij controle in de wa-
genvanH.werdeenboksbeugel
gevonden. De man liet verstek
gaan voor de rechtbankzitting
inVeurne. (TRG)

Beaufort vraagt voor het eerst bijdrage aan bezoekers

Eén museum langs hele kustlijn
OOSTENDE/DE PANNE

Devijfdeeditievandekunsttriënnaleaande
kustkrijgtdenaam‘Beaufortbuitendegren-
zen.’Datmaaktalduidelijkdatdeorganisa-
torenafstappenvandeplatgetredenpaden.
Er komen deze zomer geen drie aparte
kunstwerkenperkustgemeentemeer,maar
wel eenMuseumPromenade. Die verbindt
dedrieexpositiesvantientallenkunstenaars
indeprovinciedomeinenHetZwininKnok-
ke-Heist, Raversyde in Oostende en De
NachtegaalinDePanne.Hetgebeurenwordt
uitgewerktdoorcuratorenPhilippeVanden
Bossche(Mu.ZEEOostende),LorenzoBene-
detti (De Appel Amsterdam), Patrick Ronse
(Be-PartWaregem)enHildeTeerlinck(ENSA
Bourges). Maar de hoofdrol geven ze deze
zomer aan de 91-jarige Hongaarse kunste-
naar Yona Friedman. Hij werkt samenmet

het kunstcollectief ‘A Dog Republic’ om de
kuststrookomtevormentoteenfeeëriekge-
heel. Dat kanmet tekeningenophet strand
of in winkelvitrines, teksten en vlaggen in
het straatbeeld, films, architecturale instal-
latiesenpaviljoenen.Wemogenopvallende
zakenvan‘ADogRepublic’verwachten,ooit
organiseerden ze nog een filmvoorstelling
voor70honden.

Kunst verhuist
«Wezijn bezigmet een inventaris van alle
mogelijke locaties aan de kust op te stel-
len», zegt curator Philippe Van den Bos-
sche. «In alle 10 kustgemeenten zal een
deelvanhetverhaalvanYonaverteldwor-
den.Veelzakenwaarhijal jarenaanwerkt,
zullen nu gerealiseerd worden. Maar het

wordt een tentoonstelling ‘in beweging’.
De installatiesblijvenniet altijdopdezelf-
de plek. Wie zich inschrijft op beau-
fort2015.be,zalpere-mailopdehoogtege-
houden worden.» Met een budget van 2
miljoen eurowordt hetwel de goedkoop-
ste Beaufort. De vorige editie had nog een
budget van3,5miljoen euro, de eerste Be-
aufort had zelfs 5 miljoen te spenderen.
Het dalende budget is een gevolg van het
wegvallen van de Vlaamse cultuursubsi-
dies voor Beaufort. Evenwas er vrees voor
het voortbestaan, maar Beaufort 15 kan
toch doorgaan dankzij de steun van pro-
vincie West-Vlaanderen, die 1,5 miljoen
eurooptafel legt.Dekustgemeentenbeta-
lenookelk40.000euro.«Maarhetkleinste
budget van alle edities, is fantastisch. Zo

wordenweverplichtomzelfbuitendevas-
tegrenzentedenken», steltcuratorPhilip-
peVandenBossche.

Boek
Daarom ook wordt er voor het eerst een
bijdrage van de bezoekers gevraagd. Voor
vijf eurokoop jeeenkaartomalle locaties,
ook die in de provinciedomeinen, te be-
zichtigen. «De bezoeker krijgt ook een di-
gitale catalogus, en later komt er een ge-
drukt boek. Alle betrokken kunstenaars
zullenmeedenkenaandeinvullingvanhet
boek. Dit leerboek over kunst willen dat
dan schenken aan alle scholen aan de
kust», aldusPhilippeVandenBossche.
Beaufort 15 loopt in alle kustgemeenten
van21 juni tot21 september.

EengelijkaardigwerkvanYonaFriedmansiertdezezomerhetstrand.ADogRepublic

De vijfde Beaufort wordt een breuk met alle
voorgaande edities, met een Museum Prome-
nade die de tien kustgemeenten verbindt. «Het
doel is één museum van 65 kilometer lang»,
zegt curator Lorenzo Benedetti. Met een bud-
get van 2 miljoen euro is het de goedkoopste
Beaufort ooit. Voor het eerst wordt een bijdra-
ge van de bezoekers gevraagd.
JONATHAN VAN RENTERGHEM

EenBredens trio,waaronder een vader en
zoon,moest zich gisteren in de rechtbank
vanBruggeverantwoordenvoorslagenen
verwondingen aan twee Oostendenaars,
eind 2012 aan het Casino. Jiovanni V. (20),
IanP. (20)enzijnvaderRobertP. (51) lieten
op 19 december 2012 de drank rijkelijk
vloeien in de lounge van het Casino Kur-
saal. Toenzebeschonkenhetpandwilden

verlaten, liep het mis. Volgens getuigen
wierp Robert P. een van de twee slachtof-
fers enkele beledigingen naar het hoofd.
Dejongendraaidezichomenzoudevijfti-
gereenduwgegevenhebben. IanP.sprong
indebresvoorzijnvaderenbegontevech-
tenmet het andere slachtoffer, een 27-ja-
rigeOostendenaar. V. spronghem tehulp.
Zesloegenhetslachtoffer inhetgezichten

toen hij op de grond viel, gaven ze hem
stampen tot hij nietmeer bewoog. De 27-
jarige man verloor het bewustzijn en
moestnaarhetziekenhuis.Hijhieldaande
slagenondermeereengescheurdelipover,
maar ook scheve tanden. «Daardoormoet
iknueenbeugeldragen», reageertdeman,
die zich burgerlijke partij heeft gesteld.
«Dat is professioneel gezien storend. Als

projectleidermoet ikautoriteituitstralen.
Door de beugel zie ik er net jonger uit dan
ikben. Ikwildatallekostendieikhebmoe-
tenmakenworden terugbetaald. Ik besef
dat ikgelukhebgehad.Dankzijmijnvrien-
din heb ik het verhaal van de avond kun-
nen reconstrueren, want zelf herinner ik
mehaastniksmeer.»Dezaakwordtvoort-
gezetop10maart. (GBA)

OOSTENDE/BREDENE Man moet beugel dragen na klappen bij Casino Kursaal

Vlaamse regering kritisch over bouw energie-eiland
DeVlaamseregering iskritisch
overdebouwvaneenenergie-
atol voordekustvanDeHaan.
Tochverleentzeeenvoorwaar-
delijkpositief advies. «Derege-
ringvindtdatheel veel vragen
onbeantwoordblijven inhet
dossier», zegtWilfriedVandae-
le,Vlaamsvolksvertegenwoor-
digeruitDeHaan.

In het advies vraagt deVlaamse
regering20extrastudiesnaarde
impact vanhet eilandopdevis-
serij, natuur, recreatie, scheep-
vaart en stroming. Het is de fe-
derale overheid die beslist over
de domeinconcessie, maar de
Vlaamse regeringkon inhetka-
dervandeprocedureweladvies
uitbrengen. De Vlaamse rege-
ring vreest dat het energie-atol
belangrijke visgronden zal ver-

Het atol, dat 2,8 km lang en 1,2 kmbreedwordt, zal worden om-
ringd door een dijk en een strand van800meter breed. Foto KOS

nietigen. «De Wenduinebank is
heelbelangrijkvoordekustvisse-
rij, vooral op garnalen.» Er moet
ook duidelijkheid komen over
hoe pompen en turbines reke-
ning houdenmet het leven in de
zee. De Vlaamse regering vindt
dat de impact op de kustveilig-
heid indeaanvraagonvoldoende
werd onderzocht en onder-
bouwd. Ze vreest dat stranden
bijvoorbeeldzullenafkalvendoor
degewijzigde stroming.
Volgens tijdelijke bouwvereni-
ging iLand, met Electrabel en
DEME, zalhet zandvoordebouw
van een ringdam van de site zelf
komen. Er zalweliswaar ook nog
zandvanandereplaatsenmoeten
komen,metmogelijk een defini-
tief verliesvanvisgrondentotge-
volg. Het zandtekort kan tot 10
miljoenm³ oplopen. DeVlaamse

regering zegt in haar advies ook
op verschillende plaatsen dat ze
geenkostenwildragendoorextra
baggerwerkenvoordetoeganke-
lijkheid van de havens van Blan-
kenberge en Zeebrugge, voor
compensatievoorverliesvanvis-
serijgronden. «Een energie-atol
dat door zijn locatie en zijn vorm
deaanzetkangevenvooreenuit-
breiding van de haven van Zee-
brugge in zee, verdient de voor-
keur. Maar iLand liet enkel haar
oog vallen op deWenduinebank
voor De Haan en vroeg daarvoor
eendomeinconcessie», zegtVan-
daele. «Als er negatieve effecten
uit het onderzoek naar voor ko-
men, dan moeten de plannen
worden aangepast of wordt zelfs
geenvergunningafgeleverd», re-
ageert staatssecretaris van de
NoordzeeBart Tommelein. (LBB)

DE HAAN

http://www.gopress.be/

