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AMENDEMENTS AMENDEMENTEN

Document précédent :

Doc 51 2711/ (2006/2007) :
001 : Projet de loi.

Voorgaand document :

Doc 51 2711/ (2006/2007) :
001 : Wetsontwerp.

N° 1 DU GOUVERNEMENT

Intitulé du chapitre II

Insérer le mot «annuel» après le mot «prélèvement».

JUSTIFICATION

L’insertion du mot «annuel» modifie le titre du chapitre de la
loi et a pour but d’instaurer un prélèvement annuel.

N° 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Apporter les modifications suivantes:

Nr. 1 VAN DE REGERING

Opschrift van Hoofdstuk II

Het woord «jaarlijkse» invoegen tussen de  woor-
den «de» en «heffing».

VERANTWOORDING

De invoeging van het woord «jaarlijkse» wijzigt de titel van
Hoofdstuk II van de wet en heeft als bedoeling een jaarlijkse
heffing in te voeren.

Nr. 2 VAN DE REGERING

Art. 3

De volgende wijzigingen aanbrengen:

PROJET DE LOI WETSONTWERP

relatif à un prélèvement visant
à lutter contre la non-utilisation d’un site

de production d’électricité par
un producteur

tot vaststelling van een heffing ter
bestrijding van het niet benutten van

een site voor de productie van elektriciteit
door een producent
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1° in het eerste lid, eerste zin, het woord «jaar-
lijkse» invoegen tussen de woorden «een» en «hef-
fing»;

2° in het derde lid vervallen de woorden «voor het
jaar 2006».

VERANTWOORDING

De wijziging ingevoerd in artikel 3 beoogt de invoering van
een jaarlijkse heffing.

Nr. 3 VAN DE REGERING

Art. 4

De volgende wijzigen aanbrengen:

1° in het eerste lid, het woord «dertig» vervangen
door het woord «vijftien».

2° De bestaande tekst die § 1 vormt, aanvullen
met een § 2, luidende:

«§ 2. Onverminderd § 1, doet, elk kalenderjaar, uiter-
lijk op 1 juli en dit voor de eerste maal op 1 juli 2007,
iedere schuldenaar van de heffing een nieuwe aangifte
voor elke niet-benutte of onderbenutte site voor de
productie van elektriciteit waarop hij nog steeds een
zakelijk recht uitoefent, per aangetekend  schrijven met
ontvangstbewijs, aan de Algemene Directie van Ener-
gie.».

VERANTWOORDING

Artikel 4 van de wet wordt opgesplitst in twee paragrafen.
In de eerste paragraaf van artikel 4 wordt de periode voor het
indienen van de eerste aangifte verkort naar 15 kalenderdagen.
De tweede paragraaf toegevoegd aan artikel 4, heeft als doel
dat, onverminderd § 1, ieder jaar een aangifte, uiterlijk op 1
juli van het desbetreffend jaar, wordt ingediend voor de niet-
benutte en de onderbenutte sites voor de productie van elek-
triciteit waarop de schuldenaar van de heffing nog steeds een
zakelijk recht uitoefent en die, sinds de laatst ingediende aan-
gifte overeenkomstig de bepalingen van de wet, nog niet zijn
verkocht.

De minister van Energie,

Marc VERWILGHEN

1° dans l’alinéa 1er, première phrase, insérer le mot
«annuel» entre le mot «prélèvement» et le mot «est»;

2° à l’alinéa 3, supprimer les mots «pour l’année
2006».

JUSTIFICATION

La modification insérée à l’article 3 de la loi prévoit un pré-
lèvement annuel.

N° 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Apporter les modifications suivantes:

1° a l’alinéa 1er, remplacer le mot «trente» par le
mot «quinze»;

2° compléter le texte actuel qui constituera le
§ 1er, par un § 2, rédigé comme suit:

«§ 2. Sans préjudice du §1er, chaque année calen-
drier, au plus tard le 1er juillet 2007, tout débiteur du pré-
lèvement transmet une nouvelle déclaration pour cha-
que site de production d’électricité non utilisé ou
sous-utilisé, sur lequel il exerce toujours un droit réel,
par courrier recommandé avec accusé de réception à
la Direction générale Energie.».

JUSTIFICATION

L’article 4 de la loi est divisé en deux paragraphes. Dans le
premier paragraphe de l’article 4, la période pour introduire la
première déclaration est réduite à 15 jours. Le deuxième pa-
ragraphe ajouté à l’article 4 vise à ce que, sans préjudice
du § 1er, chaque année, au plus tard le 1er juillet de l’année
concernée, une déclaration soit introduite pour les sites de
production d’électricité non utilisés ou sous-utilisés sur les-
quels le débiteur du prélèvement exerce toujours un droit réel
et qui, depuis la dernière déclaration introduite conformément
aux dispositions de la loi, ne sont pas encore vendus.

Le ministre de l’Energie,

Marc VERWILGHEN
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