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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe,
Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Andries Gryffroy
Artikel 10/1 (nieuw)
Een artikel 10/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 10/1. In artikel 26, vierde lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, de
arrondissementscommissaris” opgeheven.”.
VERANTWOORDING
In artikel 26 van het Materialendecreet wordt nog verwezen naar de arrondissementscommissaris. De
arrondissementscommissaris is de persoon, vermeld in titel II, hoofdstuk IV, van het Provinciedecreet
van 9 december 2005, benoemd door de Vlaamse Regering, maar zijn opdrachten uitoefenend onder
gezag van de provinciegouverneur.
Een van de bevoegdheden van deze commissaris is het kunnen opeisen van de prestaties van elke persoon die nodig zijn voor de normale werking van de diensten die met het ophalen van de huishoudelijke
afvalstoffen zijn belast, alsook het nodige materiaal daarvoor.
Deze bevoegdheid komt eveneens toe aan de burgemeester en de provinciegouverneur zelf.
Voorgesteld wordt om, in lijn met het voornemen van de Vlaamse Regering om geen nieuwe arrondissementscommissarissen meer te benoemen en de functie om te vormen in het kader van de coördinerende opdracht van de gouverneur, zoals weergegeven in het Witboek Interne Staatshervorming van
april 2011, deze bevoegdheid over te laten aan deze laatste personen (burgemeester en provinciegouverneur).
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AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe,
Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Andries Gryffroy
Artikel 19/1 (nieuw)
Een artikel 19/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 19/1. In artikel 64, vijfde lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “Artikel
19 van de Faillissementswet” vervangen door de zinsnede “Artikel XX.113, tweede
lid, van het Wetboek van Economisch Recht”.”.
VERANTWOORDING
Een actualisatie van artikel 64 van het Materialendecreet, dat betrekking heeft op de invordering van
milieuheffingen voor afvalstoffen, dringt zich op. Zo dient verwezen te worden naar het artikel XX.113,
tweede lid, van het Wetboek van Economisch Recht.
De bepalingen van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 werden ingevolge de wet van 11 augustus
20171 overgenomen in boek XX. Insolventie van ondernemingen, in het Wetboek van Economisch Recht.
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Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX ‘Insolventie van ondernemingen’, in
het Wetboek van Economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van
de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van Economisch
recht, Belgisch Staatsblad 11 september 2017, inwerkingtreding 1 mei 2018.
Vlaams Parlement

