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

[C − 2019/42985]
17 DECEMBER 2019. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de rappor-
tageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun
substitutieproducten van biologische oorsprong

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt, artikel 29octies, § 1, ingevoegd bij de wet van
16 juli 2001 en gewijzigd bij de wetten van 1 juni 2005 en 8 januari 2012
en artikel 30 § 2, gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012;

Gelet op de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale
volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motor-
brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten
bevatten, artikelen 11, § 5, en 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de
rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun
substitutieproducten van biologische oorsprong;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
29 augustus 2019;

Gelet op advies 66.619/1 van de Raad van State gegeven op
5 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Op de voordracht van de Minister van Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 novem-
ber 2017 betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen,
minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong
wordt vervangen als volgt :

“Art. 10. Met betrekking tot de gegevens vermeld in artikel 3, 12°
worden de inbreuken begaan door de aangevers op de bepalingen van
de artikelen 5, 7 en 9 gestraft met een administratieve geldboete van
honderd tot tienduizend euro met toepassing van artikel 14, § 1, van de
wet van 17 juli 2013. In geval van herhaling kan de geldboete worden
verdubbeld.

Overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 17 juli 2013, geschiedt
het toezicht betreffende de verplichtingen met betrekking tot de
gegevens vermeld in artikel 3, 12°, die voortvloeien uit de bepalingen
van de artikelen 5, 7 en 9 door de daartoe door de minister gemachtigde
ambtenaren van de Algemene Directie Energie en van de Algemene
Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in samenwerking met de
Algemene administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale
Overheidsdienst Financiën.

Met betrekking tot de gegevens vermeld in artikel 3, 1° tot 11°
worden de inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, 6, 7 en 9
gestraft met een geldboete van 495,79 euro of een gevangenisstraf van
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zes maanden met toepassing van artikel 30, § 2, van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke
politie, zijn de door de minister gemachtigde ambtenaren van de
Algemene Directie Energie en van de Algemene Directie Economische
Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie, in samenwerking met de Algemene administratie van
de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën
bevoegd om inbreuken op de bepalingen van dit besluit op te sporen en
vast te stellen.”.

Art. 2. In bijlage 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden “zoals
voorzien in artikel 7, § 8, van de wet van 17/07/2013” vervangen door
de woorden “zoals voorzien in artikel 7, § 13, van de wet van
17/07/2013” en de woorden “KB van 26/11/2011” worden vervangen
door de woorden “KB van 08/07/2018”.

Art. 3. In bijlage 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden
“artikel 7, § 7, van de wet van 17/07/2013” vervangen door de
woorden “artikel 7, § 12, van de wet van 17/07/2013” en de woorden
“KB van 26/11/2011” worden vervangen door de woorden “KB van
08/07/2018”.

Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

M. C. MARGHEM

*
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