MONITEUR BELGE — 09.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD

3585

Art. 8. Dans les trente jours de la réception de la demande visée à
l’article 5 ou, le cas échéant, des pièces complémentaires ou des
données visées aux articles 6 et 7, le ministre ou son délégué notifie au
demandeur sous pli recommandé, qu’il est déclaré éligible en application de l’article 15/6 de la loi. Copie en est adressée à l’entreprise ou
aux entreprises de fourniture concernée(s), à l’entreprise de transport
exploitant le réseau de transport auquel le client final a accès et à la
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz.

Art. 8. Binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld
in artikel 5 of, in voorkomend geval, van de bijkomende stukken of
informatie bedoeld in de artikelen 6 en 7, stelt de minister of zijn
afgevaardigde de aanvrager per aangetekend schrijven ervan in kennis
dat hij in aanmerking komend is verklaard met toepassing van
artikel 15/6 van de wet. Daarvan wordt kopie gestuurd aan de
betreffende leveringsonderneming(en), aan de vervoersonderneming
die het vervoernet uitbaat waartoe de eindafnemer toegang heeft en
aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Si le ministre ou son délégué décide de ne pas déclarer le demandeur
éligible, il lui notifie sa décision de refus par lettre motivée et
recommandée dans le délai visé à l’alinéa 1er.

Indien de minister of zijn afgevaardigde beslist de eindafnemer geen
verklaring om in aanmerking te komen te verlenen, stelt hij de
aanvrager van die weigeringsbeslissing in kennis door middel van een
met redenen omkleed en aangetekend schrijven binnen de termijn
bedoeld in het eerste lid.

Art. 9. La décision déclarative d’éligibilité du client a une durée de
validité d’un an prenant cours le 1er janvier de l’année de sa
notification.

Art. 9. De beslissing waarbij een afnemer in aanmerking komend
wordt verklaard, heeft een geldigheidsduur van één jaar, te rekenen
vanaf 1 januari van het jaar waarin zij ter kennis wordt gebracht.

Cette décision d’éligibilité fait l’objet d’une reconduction tacite
subordonnée à l’envoi, par lettre recommandée, en cinq exemplaires, au
plus tard le 1er février de chaque année civile, des éléments d’information visés à l’article 3, justifiant que le niveau de consommation requis
pour être éligible a été atteint au cours de l’année écoulée.

Die beslissing om in aanmerking te komen, wordt stilzwijgend
verlengd, indien de eindafnemer per aangetekend schrijven en in vijf
exemplaren, uiterlijk op 1 februari van elk kalenderjaar, de in artikel 3
bedoelde gegevens bezorgt waaruit blijkt dat het verbruiksniveau om
in aanmerking te komen gedurende het afgelopen jaar, werd bereikt.

CHAPITRE III. — Dispositions diverses

HOOFDSTUK III. — Diverse bepalingen

Art. 10. Sans préjudice des compétences des officiers de police
judiciaire, le ministre désigne, parmi les agents de l’Administration de
l’Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés :

Art. 10. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de
gerechtelijke politie, stelt de minister uit de ambtenaren van het Bestuur
Energie van het Ministerie van Economische Zaken de afgevaardigden
aan, die belast worden :

1° de représenter le ministre dans l’accomplissement des formalités
prévues par le présent arrêté;

1° met de vertegenwoordiging van de minister voor het volbrengen
van de formaliteiten voorzien in dit besluit;
2° met het toezicht op de toepassing van dit besluit.

2° de surveiller l’application du présent arrêté.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et
des Transports et Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 12. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2001.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Vice-Première Ministre
et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie,
O. DELEUZE

De Staatssecretaris voor Energie,
O. DELEUZE
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F. 2001 — 350 (2001 — 205)
[C − 2001/11067]
7 JANVIER 2001. — Loi modifiant la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation. — Erratum

N. 2001 — 350 (2001 — 205)
[C − 2001/11067]
7 JANUARI 2001. — Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991
op het consumentenkrediet. — Erratum

Dans la publication de la loi du 7 janvier 2001, au Moniteur belge du
25 janvier 2001 (page 2101) il faut lire dans l’intitulé de la loi du texte
français :
« 7 JANVIER 2001. — Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation ».

In de bekendmaking van de wet van 7 januari 2001, in het Belgisch
Staatsblad van 25 januari 2001 (bl. 2101) leze men in het opschrift van de
wet in de Franse tekst :
« 7 JANVIER 2001. — Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation ».

