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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/202891]N. 2008 — 2782

27 JUNI 2008. — Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor
het Europees Centrum voor Weervoorspellingen op Middellange Termijn, en aan het Protocol over de
voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn,
ondertekend in Brussel, op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende
instemming met het protocol tot wijziging (wijzigingen aan de conventie voor het Europees Centrum voor
Weervoorspellingen op Middellange Termijn, en aan het protocol over de voorrechten en immuniteiten van het
Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn, ondertekend in Brussel, op 11 oktober 1973),
aangenomen op 22 april 2005.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het protocol tot wijziging (wijzigingen aan de conventie voor het Europees Centrum voor Weers-
voorspellingen op Middellange Termijn, en aan het protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees
Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn, ondertekend in Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen
op 22 april 2005, zal volkomen gevolg hebben.

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

Brussel, 27 juni 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu, en Natuur,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
P. CEYSENS

Nota

(1) Zitting 2007-2008.
Stukken :
- Ontwerp van decreet : 1595 - Nr. 1.
- Verslag : 1595 - Nr. 2.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1595 - Nr. 3.
Handelingen - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 18 juni 2008.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/202891]F. 2008 — 2782

27 JUIN 2008. — Décret portant assentiment au Protocole d’amendement (amendements à la Convention portant
création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ainsi qu’au Protocole sur les
privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signés à
Bruxelles, le 11 octobre 1973), adopté le 22 avril 2005

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant assentiment au
Protocole d’amendement (amendements à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme ainsi qu’au Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme, signés à Bruxelles, le 11 octobre 1973), adopté le 22 avril 2005.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
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Art. 2. Le Protocole d’amendement (amendements à la Convention portant création du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme ainsi qu’au Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signés à Bruxelles le 11 octobre 1973), adopté le 22 avril 2005,
sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
H. CREVITS

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS

Note
(1) Session 2007-2008.
Documents - Projet de décret : 1595 - No 1.
- Rapport : 1595 - No 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1595 - No 3.
Annales - Discussion et adoption : séances du 18 juin 2008.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2008/202857]N. 2008 — 2783
18 JULI 2008. — Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de

hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding
van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk, van het REG-decreet van 2 april 2004, wat betreft de
Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen, van het EPB-decreet van 22 december 2006, wat betreft de
controles, en van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling
van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet
van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplich-
tingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de
openbaredienstverplichtingen

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende
wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit,
van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributie-
netwerk, van het REG-decreet van 2 april 2004, wat betreft de Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen,
van het EPB-decreet van 22 december 2006, wat betreft de controles, en van het decreet van 25 mei 2007 tot wijziging
van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water,
wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de
gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 18bis, § 1, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
worden tussen de woorden ″huishoudelijke afnemer,″ en ″per kalenderjaar″ de woorden ″en elke titularis van de
aansluiting van een gebouw, zoals bedoeld in § 4,″ toegevoegd.

Art. 3. In artikel 18bis, § 4, van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden ″slechts één aansluiting
aanwezig is, waarvan″ geschrapt en worden tussen de woorden ″in het betrokken gebouw″ en ″, wordt de hoeveelheid
elektriciteit″ de woorden ″en die niet over een aparte aansluiting beschikken″ toegevoegd.

Art. 4. In artikel 18bis, § 5, van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden ″wordt geleverd tijdens de
normale daguren. Zij″ en de woorden ″tijdens die uren″ alsook het tweede lid geschrapt.

Art. 5. In artikel 3, 34o, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt worden de
punten a), b), b) en c), hernummerd tot de punten a), b), c) en d).

Art. 6. In hetzelfde artikel 3, 36o, worden tussen de woorden ″het aantal ontsloten″ en ″gebouwen″ en tussen de
woorden ″het totaal aantal″ en ″gebouwen″ de woorden ″wooneenheden en″ toegevoegd.

Art. 7. In hetzelfde artikel, 37o, worden tussen de woorden ″het aantal aangesloten″ en ″gebouwen″ en tussen de
woorden ″het totaal aantal″ en ″gebouwen″ de woorden ″wooneenheden en″ toegevoegd.

Art. 8. In hetzelfde artikel, 43o, worden de woorden ″door een rechtspersoon of BTW-plichtige″ vervangen door
de woorden ″door een onderneming, zoals bedoeld in artikel 2, 3o, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van
een kruispuntbank voor ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen″.

Art. 9. In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt een artikel 17quater ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 17quater. Alle kosten die verbonden zijn aan het opzeggen van het leveringscontract van een wanbetaler door
een leverancier komen voor rekening van de leverancier. »
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