
Vl aa m s 
Par l em e n t 

Geachte minister-president, 

Brussel, 13 mei 2020 

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet 
tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een 
overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 
113°/2. 

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 13 mei 2020. 

Met de meeste hoogachting, 

De minister-president van de Vlaamse Regering 
1000 BRUSSEL 

Liesbeth HOMANS, 
voorzitter 



Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen 

en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: 

DECREET 

tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, 
wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling 
voor de geldigheidsduur van de startdatum, 
vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Art. 2. In titel XV, hoofdstuk III, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het laatst 
gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, wordt een artikel 15.3.5/22 ingevoegd, 
dat luidt als volgt: 

"Art. 15.3.5/22. Voor projecten die op 20 maart 2020 over een geldige startdatum 
beschikken en waarvan die startdatum in 2020 of 2021 vervalt, wordt de geldig
heidsduur van de startdatum die van toepassing is op het project, geschorst voor 
de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. De Vlaamse Regering kan 
de periode van die schorsing driemaal met een maand verlengen. 

In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering, op aanvraag van de 
projectontwikkelaar, voor projecten die op 20 maart 2020 over een geldige start
datum beschikken en waarvan die startdatum vanaf 1 januari 2022 vervalt, de 
geldigheidsduur van de startdatum die op het project van toepassing is, schorsen 
voor de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020, op voorwaarde dat 
de projectontwikkelaar kan aantonen dat het project niet binnen die geldigheids
duur kan worden verwezenlijkt wegens een overmachtsituatie die te wijten is aan 
COVID-19. 

Als de Vlaamse Regering beslist om de schorsing van de geldigheidsduur van de 
startdatum, overeenkomstig het eerste lid, tweede zin, te verlengen, dan wordt de 
schorsing, toegekend overeenkomstig het tweede lid, met dezelfde termijn verlengd.". 

Art. 3. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het 
Belgisch staatsblad. 

AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT, 

Brussel, 13 mei 2020. 

Voorzitter, 



[2] 

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch staatsblad zal worden 
bekendgemaakt. 

Brussel, 


