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Titel

19 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018
tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die
jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten 

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 17-04-2020 bladzijde : 26887

Inwerkingtreding : 01-04-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes
duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten
bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de woorden "tot en met 31 maart 2020" worden ingevoegd tussen de woorden "vanaf 1 januari 2020" en
"verhoogd tot 8,5 %";
  2° twee leden worden toegevoegd, luidende:
  "Het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 17 juli 2013, wordt vanaf 1 april 2020 tot en met
31 december 2020 verhoogd tot 9,9 % duurzame biobrandstoffen, uitgedrukt in energetische waarde op de
hoeveelheid duurzame biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen
worden.
  Het bijmengingvolume bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 17 juli 2013, wordt vanaf 1 januari 2021
verhoogd tot 9,55 % duurzame biobrandstoffen, uitgedrukt in energetische waarde op de hoeveelheid duurzame
biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen worden.".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "van 8,5 %" vervangen door de woorden "dat vastgelegd
wordt in artikel 3";
  2° in het tweede lid, eerste zin, worden de woorden "van 8,5 %" vervangen door de woorden "dat vastgelegd
wordt in artikel 3".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Pagina 1 van 1 Copyright Belgisch Staatsblad 21-04-2020

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/19/2020020858/justel

	JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
	Titel
	Inhoudstafel
	Tekst


