
27 DECEMBER 2005. - Wet houdende diverse bepalingen. 

 

  TITEL VII. - Energie. 

 

  HOOFDSTUK I. - Aardolie. 

 

  Afdeling 1. - Sociaal Stookoliefonds. 

 

  Art. 33. Het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking 
en financiering van een Sociaal Stookoliefonds wordt bekrachtigd met ingang van 24 januari 2005, de 
dag van zijn inwerkingtreding. 

 

  Afdeling 2. - Uitbreiding van de taken van het Fonds voor de analyse van de aardolieproducten. 

 

  Art. 34. § 1. Het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij de organieke wet van 27 
december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen, kan, mits terugbetaling, kosten 
gemaakt of studies besteld door fondsen/organen opgericht door de Minister die energie onder zijn 
bevoegdheid heeft en die tot doel hebben de kwaliteit van de aardolieproducten en hun 
substitutieproducten te controleren en/of de bevoorradingszekerheid en/of de veiligheid van de 
eindgebruiker van aardolieproducten te verbeteren, voorfinancieren. 

  § 2. Het Fonds voor de analyse van aardolieproducten staat in voor de verwerking, de opmaak en de 
verzending van de bijdragestaten ter inning van de bijdragen die rusten op de aardolieproducten en 
hun substitutieproducten voor de financiering van de fondsen en organen die voor deze producten 
door de Minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft worden opgericht. 

  Het Fonds voor de analyse van aardolieproducten ontvangt hiervoor van deze fondsen en organen 
een vergoeding die vastgelegd wordt in een samenwerkingsovereenkomst tussen het Fonds voor de 
analyse van aardolieproducten en de andere fondsen/organen. 

  § 3. Aan de toegestane uitgaven van rubriek 32-7 in de organieke wet van 27 december 1990 
houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt een toegestane uitgave toegevoegd, die luidt als 
volgt : 

  " Voorfinanciering, mits terugbetaling, van kosten gemaakt of studies besteld door 
fondsen/organen opgericht door de Minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft en die tot 
doel hebben de kwaliteit van de aardolieproducten en hun substitutieproducten te controleren en/of 
de bevoorradingszekerheid en/of de veiligheid van de eindgebruiker van aardolieproducten te 
verbeteren. " 

  § 4. Aan de toegewezen ontvangsten van rubriek 32-7 in de organieke wet van 27 december 1990 
houdende oprichting van begrotingsfondsen, worden de volgende toegewezen ontvangsten 
toegevoegd, die luiden als volgt : 



  " - Vergoedingen voor de verwerking, de opmaak en de verzending van de bijdragestaten ter inning 
van de bijdragen die rusten op de aardolieproducten en hun substitutieproducten voor de 
financiering van deze verschillende fondsen en organen die voor deze producten door de Minister 
die energie onder zijn bevoegdheid heeft worden opgericht. 

  - Terugbetalingen van de voorfinanciering van kosten gemaakt of studies besteld door 
fondsen/organen opgericht door de Minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft en die tot 
doel hebben de kwaliteit van de aardolieproducten en hun substitutieproducten te controleren en/of 
de bevoorradingszekerheid en/of de veiligheid van de eindgebruiker van aardolieproducten te 
verbeteren. " 

 

  Afdeling 3. - Ondertekening van de Programmaovereenkomst. 

 

  Art. 35. Artikel 1 van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de 
prijzen, gewijzigd door de wet van 23 december 1969, wordt aangevuld met een § 4, luidende : 

  " § 4. De Minister van Economie kan tevens met beroepsverenigingen programmaovereenkomsten 
afsluiten. 

  Indien de beroepsvereniging of meerdere beroepsverenigingen waarmee een 
programmaovereenkomst wordt afgesloten representatief is voor ten minste 60 % van het aantal 
bedrijven van de sector, dan wordt de programmaovereenkomst bindend voor de ganse sector. " 

 

  Afdeling 4. - Gespreide betaling. 

 

  Art. 36. Voor de toepassing van deze afdeling moet worden verstaan onder : 

  1° verbruiker : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, of 
iedere natuurlijke persoon of rechtspersonen die het beheer uitoefenen van een 
appartementsgebouw, huisbrandolie verwerven of gebruiken voor de verwarming van individuele- of 
gezinswoningen, met uitsluiting van tweede verblijven; 

  2° handelaar : elke handelaar, natuurlijke of rechtspersoon, die ingeschreven is in de lijst 
overeenkomstig artikel 34 en die voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor eigen 
behoeften, huisbrandolie verdeelt, te koop aanbiedt of verkoopt, levert of vervoert in het kader van 
zijn beroepsactiviteit of met oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel. Deze personen dienen 
geregistreerd te zijn bij de FOD Economie, Algemene Directie energie, Afdeling petroleum; 

  3° administratie : Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 

  4° Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren. 

 

  Art. 37. Bij de administratie, wordt een evolutieve lijst aangelegd van handelaars die zich bij deze 
overheidsdienst laten registreren om huisbrandolie te leveren aan verbruikers op basis van het in 
deze wet omschreven contract. Deze lijst wordt aangelegd volgens de geografische spreiding. De 
administratie zorgt voor de passende bekendmaking van de lijst. De Koning bepaalt, bij een besluit 



vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het aantal handelaars volgens geografische spreiding en 
bevolkingsdichtheid. 

  Indien na evaluatie van de lijst komt vast te staan dat binnen een geografische straal van 25 
kilometer rond bepaalde plaatsen geen handelaar geregistreerd staat, kan de Koning, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gepaste maatregelen treffen teneinde de verbruikers 
woonachtig binnen deze straal de mogelijkheid te bieden beroep te doen op levering van 
huisbrandolie met spreiding van betaling. 

 

  Art. 38. Het contract tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling is een exclusief 
contract gesloten tussen een geregistreerde handelaar en een verbruiker aan wie de levering van 
huisbrandolie tegen gespreide betaling, zonder intrest of kosten, wordt toegestaan. De wet van 12 
juni 1991 betreffende het consumentenkrediet, is hierop niet van toepassing. 

 

  Art. 39. De minimumvoorwaarden waaraan voormeld contract op straffe van nietigheid moet 
beantwoorden, worden door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
bepaald. 

  De ambtenaren, bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op deze wet, worden 
aangesteld door de Minister, overeenkomstig artikel 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 

 

  Art. 40. Worden gestraft met een geldboete van vijfentwintig tot duizend euro zij die de wettelijke 
bepalingen van de (artikelen 38 en 39) overtreden. <W 2006-12-27/32, art. 49, 003; Inwerkingtreding 
: 07-01-2007> 

  De Koning kan strafsancties bepalen voor inbreuken op de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten 
van deze wet die Hij aanduidt. Deze strafsancties mogen een geldboete van duizend euro niet 
overschrijden. 

  De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn van toepassing op de inbreuken 
bepaald in het eerste en tweede lid. De vennootschappen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de 
geldboeten waarvoor hun bestuurders, zaakvoerders of lasthebbers wegens dergelijke inbreuken 
worden veroordeeld. 

 

  Art. 41. Alle bestaande contracten betreffende gespreide betaling dienen voor 30 juni 2006 
aangepast te zijn aan de minimumvoorwaarden, zoals bepaald door de Koning, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

 

  Art. 42. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2006. 


