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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne,
Gwenny De Vroe, Allessia Claes, Joke Schauvliege en Piet De Bruyn
Artikel 4
In de inleidende bepaling de zinsnede “wordt in hoofdstuk VII, toegevoegd bij
artikel 3, een artikel 12.7.1 ingevoegd,” vervangen door de zinsnede “wordt aan
hoofdstuk VII, toegevoegd bij artikel 3, een artikel 12.7.1 toegevoegd,”.
VERANTWOORDING
Het ontworpen artikel 12.7.1 van het Energiedecreet wordt, zoals artikel 3 vermeldt, toegevoegd aan
en niet ingevoegd in. De inleidende zin wordt in die zin aangepast.

¢
AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne,
Gwenny De Vroe, Allessia Claes, Joke Schauvliege en Piet De Bruyn
Artikel 4
In de voorgestelde tekst van artikel 12.7.1, §3, derde lid, op de vierde en
vijfde regel, tussen de woorden “of de aanvrager” en de woorden “in aanmerking komt voor een specifieke premieverhoging” de woorden “of de persoon
namens wie de premie wordt aangevraagd” invoegen.
VERANTWOORDING
Het doel voor de verwerking van een aantal gegevens uit het ontworpen artikel 12.7.1, §3, is ingeschreven om de unieke identificatie te kunnen vaststellen om energiefraude tegen te gaan. Het lijkt mogelijk
om fraude te plegen zowel in hoofde van de aanvrager van de premie, als in hoofde van de persoon
namens wie de premie wordt aangevraagd. Het artikel voert het onderscheid tussen een aanvraag door
of namens een aanvrager echter niet consequent door. Daarom is de zin “De gegevens met betrekking
tot een handicap worden opgevraagd en verwerkt om te bepalen of de aanvrager in aanmerking komt
voor een specifieke premieverhoging.” te beperkend. Hier moet ook de “of de persoon namens wie de
premie wordt aangevraagd” aan worden toegevoegd.

¢
AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door Allessia Claes, Robrecht Bothuyne, Gwenny De Vroe,
Andries Gryffroy, Joke Schauvliege en Piet De Bruyn
Artikel 5
De inleidende bepaling vervangen door wat volgt:
“Aan boek 5, deel 5, titel 4, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt een
artikel 5.75/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:”.
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VERANTWOORDING
Volgens de regels van de legistiek is het belangrijk om te weten van welk onderdeel van de codex het
nieuwe artikel 5.75/1 deel gaat uitmaken. Het ontworpen artikel 5.75/1 wordt toegevoegd aan titel 4
en er niet ingevoegd. Net zoals bij amendement nr. 1 wordt ook hier een aanpassing doorgevoerd in de
inleidende bepaling.

¢
AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door Allessia Claes, Robrecht Bothuyne, Gwenny De Vroe,
Andries Gryffroy, Joke Schauvliege en Piet De Bruyn
Artikel 5
In de voorgestelde tekst van artikel 5.75/1, §1, op de derde regel, de
woorden “door of” schrappen.
VERANTWOORDING
In de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt een tegemoetkoming gedefinieerd als een voordeel dat
krachtens deze codex wordt verleend aan gezinnen of alleenstaanden. De tegemoetkomingen worden
krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 toegekend. Om het ontwerp van decreet met deze bewoording in overeenstemming te brengen worden de woorden “door of” bijgevolg geschrapt.

¢
AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door Allessia Claes, Robrecht Bothuyne, Gwenny De Vroe,
Andries Gryffroy, Joke Schauvliege en Piet De Bruyn
Artikel 5
In de voorgestelde tekst van artikel 5.75/1, §2, tweede lid, op de vijfde en
zesde regel, de woorden “of voor energieopwekkingsinstallaties” schrappen.
VERANTWOORDING
In het ontworpen artikel 5.75/1, §1, is er enkel sprake van werkzaamheden aan gebouwen terwijl er
in paragraaf 2, tweede lid, sprake is van werkzaamheden aan gebouwen of voor energieopwekkingsinstallaties. De energieopwekkingsinstallaties die worden betoelaagd krachtens de Vlaamse Codex Wonen
van 2021 maken steeds deel uit van het gebouw. Bijgevolg zijn de woorden “of voor energieopwekkingsinstallaties” overbodig en worden ze geschrapt.

¢
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