
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2019/203984]
2 MEI 2019. — Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de

gewestelijke elektriciteitsmarkt en van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie
van gebouwen (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK I. — Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Artikel 1. In artikel 42bis van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke
elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 5 worden de woorden ″Voor de jaren 2014 tot 2022,″ vervangen door het woord ″Er″;

2o in paragraaf 5 wordt een nieuw lid ingevoegd na het eerste lid, luidend als volgt :

″Vakovereenkomsten die na 1 januari 2019 tussen het Gewest en de federaties gesloten zijn, kunnen alleen voorzien
in vrijstellingen indien deze uiteindelijk ten goede komen van ondernemingen in i) een activiteitssector vermeld in
bijlage 3 bij de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie voor de periode 2014-2020 of
(ii) die een elektriciteitsintensiteit vertoont van minstens 20 % en onder een sector valt die in bijlage 5 bij genoemde
richtsnoeren vermeld is.

Rekening houdend met alle voorwaarden van de toeslag, moeten de begunstigden van de gedeeltelijke vrijstelling
de volgende bedragen betalen:

- ten minste 15 procent van de toeslag op diens niveau zonder gedeeltelijke vrijstelling voor de eindafnemers in
i) een activiteitssector vermeld in bijlage 3 bij de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en
energie voor de periode 2014-2020 of (ii) die een elektriciteitsintensiteit vertoont van minstens 20 % en onder een sector
valt die in bijlage 5 bij genoemde richtsnoeren vermeld is;

- ten minste 20 procent van de toeslag op diens niveau zonder gedeeltelijke vrijstelling voor de eindafnemers die
zich rechtstreeks of via een federatie aansluiten bij een overeenkomst met het Waalse Gewest die ondertekend wordt
vóór de inwerkingtreding van bovengenoemde richtsnoeren of die in aanmerking gekomen zijn voor een gedeeltelijke
vrijstelling vóór de inwerkingtreding van bovengenoemde richtsnoeren en die (i) niet onder een activiteitssector vallen
die in bijlage 3 bij de richtsnoeren vermeld is of die (ii) gezamenlijk geen elektriciteitsintensiteit vertoont van minstens
20 % en niet onder een sector valt die in bijlage 5 bij genoemde richtsnoeren vermeld is.″

3o paragraaf 6 wordt aangevuld met volgend lid :

″De Administratie is verplicht jaarlijks te controleren of de voorwaarden voor de in paragraaf 5 bedoelde
gedeeltelijke vrijstelling nageleefd worden, op basis van de situatie van de eindafnemers op 31 december van het jaar
N. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de gedeeltelijke vrijstelling als bedoeld in paragraaf 5, zijn de
artikelen 52 en volgende van toepassing op de betrokken leveranciers, toegangsgerechtigden en netbeheerders.″.
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Art. 2. In artikel 51ter van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 gewijzigd als volgt:

1o in 1o worden de woorden ″ de artikelen 21, § 3, 1o, en 29, § 2, ″ vervangen door de woorden ″ de artikelen 21,
§ 3 en 29, § 2, ″;

2o in 4o worden de woorden ″de administratieve boetes bedoeld in artikel 53″ vervangen door de woorden ″de
administratieve boetes bedoeld in artikelen 39, § 2, en 53″;

3o punt 9o wordt aangevuld als volgt:

″met name die bedoeld in artikel 126, 1o, van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie in Wallonië″;

4o een punt 13o wordt toegevoegd, luidend als volgt:

″13o met de opbrengst van de administratieve boetes bedoeld in artikel 64, lid 1, van het decreet van
28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen″.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen in het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Art. 3. In artikel 64, lid 1, van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen
worden de woorden ″het ″Fonds énergie et développement durable″, ingesteld bij het decreet van 19 december 2002
betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt″ vervangen door de woorden ″het Energiefonds ingesteld bij
het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.″.

HOOFDSTUK III. — Slotbepaling

Art. 4. Artikel 1 van dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken
en Administratieve Vereenvoudiging,

A. GREOLI

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën,
Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,
Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed
en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen,
V. DE BUE

(1) Zitting 2018-2019.
Stukken van het Waals Parlement, 1382 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.
Volledig verslag, openbare vergadering van 30 april 2019.
Bespreking.
Stemming.

*
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