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Op 05/04/2018 vroeg u de SERV om advies over een wijziging van het Energiedecreet inzake de 

criteria en procedures voor de aanleg van directe lijnen en leidingen.  

De SERV kon geen consensus bereiken over voorliggend voorontwerp van decreet. Daarom vindt 

u hieronder de standpunten van de samenstellende organisaties: Voka, UNIZO en Boerenbond; 

ABVV, ACV en ACLVB. 
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Standpunt van Boerenbond en UNIZO 

 Een versoepeling van de regels voor directe lijnen en leidingen is een goede zaak.  

 Onder andere door de hoge elektriciteitsfactuur – die naast de energiekost ook betrekking 

heeft op nettarieven en allerhande heffingen en bijdragen – neemt de vraag naar directe 

lijnen toe.  

 De heffing die geïnd wordt op lijnen die de eigen site overschrijden, dient te worden 

verrekend in de Onrendabele Top. 

 De huidige definitie van eigen site (volgens de Memorie van Toelichting ‘Het kadastrale 

perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of 

rechtspersoon als eigenaar, opstalhouder of concessiehouder’) is te beperkend. Ook het 

kadastraal perceel of de aansluitende percelen die via vormen van persoonlijk recht (zoals 

pacht) tot de eigen site behoren, moeten in aanmerking genomen worden als eigen site. 
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Standpunt van Voka 

Voka wenst de aandacht te vestigen op enkele aanpassingen aan het decreet: 

 De versoepeling van de regels wordt verwelkomd.  

 De retroactiviteit van de heffing wordt evenwel in vraag gesteld. Welke impact heeft dit op 

bestaande business cases?  

 Voka wenst een uitbreiding van de definitie eigen site zodat verbonden vennootschappen 

ook als ‘eigen site’ kunnen bestempeld worden.  

 Tezelfdertijd leeft er een vrees dat de wijzigingen onzekerheid bieden over hoe en wie de 

netefficiëntie in de toekomst zal opvolgen.  

 De vraag leeft dat de inkomsten uit de heffing rechtsreeks aan de distributienetbeheerders 

worden toegewezen (en niet in het energiefonds), op voorwaarde dat deze mede ervoor 

zorgen dat de netkosten in de toekomst niet verder moeten stijgen 
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Situering 

De regering vroeg de SERV om advies over een wijziging van het energiedecreet. Die past de 

criteria en procedures aan voor de aanleg van directe lijnen1 en leidingen2. Volgens het voorstel 

van de Vlaamse Regering krijgt de VREG een minder ruime beoordelingsbevoegdheid over de 

aanleg van nieuwe directe lijnen die de eigen sitegrenzen overschrijden3. De voorgestelde 

regeling beperkt het aantal gevallen waarin de VREG directe lijnen kan weigeren.  

Tot nu toe besliste de VREG na beoordeling van  

• de risico’s inzake inefficiëntie; 

• de risico’s inzake veiligheid; 

• de impact op nettarieven; 

• de waarborg van de rechten van de afnemers; 

• rekening houdend met een eventuele weigering van aansluiting op het net door de 

betrokken netbeheerder of een gebrek aan aanbod tot aansluiting of toegang op het net 

tegen redelijke economische of technische voorwaarden. 

Het voorontwerp schrapt twee weigeringsgronden: risico’s inzake maatschappelijke inefficiëntie 

en impact op de nettarieven zullen vanaf 1 januari 2019 geen decretale grondslag meer zijn om 

de aanleg van directe lijnen te weigeren (art. 2 van het voorontwerp), tenzij voor bestaande 

productie-installaties.  

Ook introduceert de voorliggende wijziging een heffing op de geïnjecteerde elektriciteit op directe 

lijnen die de sitegrenzen overschrijden (art. 4 tot 14 van het voorontwerp). Deze heffing bedraagt 

€ 53,83/MWh per jaar voor directe lijnen met een afnemer op laagspanning (<1 kV), € 5,95/MWh 

voor directe lijnen met een afnemer op middenspanning (1-30 kV) en € 0,36/MWh voor directe 

lijnen op hoogspanning (30-70 kV) of in eilandwerking. 

                                                
1  Een directe lijn is een elektriciteitslijn die een producent met een afnemer verbindt  

2  Een directe leiding is elke leiding voor aardgasdistributie die geen deel uitmaakt van een aardgasdistributienet. 

3  Directe lijnen die de sitegrenzen niet overschrijden zijn altijd toegelaten.  
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Krachtlijnen 

De vakbonden stellen vast dat het nieuwe voorontwerp van decreet directe lijnen en leidingen de 

regeling versoepelt voor de aanleg  van directe lijnen. Gegeven de huidige - sterk uiteenlopende 

- toerekening van netkosten en openbaredienstverplichtingen aan de verschillende 

spanningsniveaus,  stimuleert de voorgestelde decreetswijziging daardoor bepaalde 

hernieuwbare energie- en WKK-projecten. 

Bedrijven die rendabel zouden kunnen investeren in hernieuwbare energie (HE), maar er de 

plaats niet voor hebben, kunnen gaan samenwerken met een naburig bedrijf dat wel de 

(geschikte) ruimte heeft om een HE-installatie te plaatsen. Via een rechtstreekse kabel, neemt 

het eerste bedrijf de hernieuwbare elektriciteit af. De initiatiefnemers doen een investering, maar 

produceren zo “eigen” elektriciteit en ontwijken bovendien de netkosten (distributie en 

transmissie) die bij een levering van elektriciteit verschuldigd zijn aan de netbeheerder. Ook 

sommige belastingen - zoals de BTW - vallen weg, al blijft de federale bijdrage mogelijk 

verschuldigd. 

De ontweken netkosten omvatten zowel de “zuivere” netkosten, als de in de nettarieven 

verrekende kosten voor de openbaredienstverplichtingen die zijn opgelegd aan de netbeheerder. 

Omdat de decreetgever van oordeel is dat ook exploitanten van directe lijnen moeten bijdragen 

in de kosten van openbaredienstverplichtingen, voert het voorontwerp een heffing in op de 

exploitatie van directe lijnen. Die heffing bedraagt € 53,83/MWh per jaar voor directe lijnen met 

een afnemer op laagspanning (<1 kV), € 5,95/MWh voor directe lijnen met een afnemer op 

middenspanning (1-30 kV) en € 0,36/MWh voor directe lijnen op hoogspanning (30-70 kV) of in 

eilandwerking. Deze tarieven zijn volgens de memorie van toelichting (art. 7) gebaseerd op het 

gewogen gemiddelde van het aandeel van de openbaredienstverplichtingen in de 

distributienettarieven (excl. BTW) zoals vastgelegd door VREG in 2018. Deze heffing zal - zeker 

voor wat betreft het laagspanningsniveau - een matigend effect hebben op de aanleg van directe 

lijnen.  

De stimulans voor hernieuwbare energie is op zich positief. Maar andere effecten van de regeling 

zijn volgens de vakbonden redenen voor aandacht en/of bezorgdheid. Het betreft o.a.: 

• het effect op de financiering van netkosten; immers, de via directe lijnen ontweken 

netkosten zullen verhaald worden op  de overblijvende netgebruikers; 

• het effect op de efficiëntie van de netten; zo kunnen bepaalde directe lijnen inefficiënte 

‘dubbeltjes’ zijn van distributienetlijnen; 

• het effect op belastingen en heffingen die verband houden met de elektriciteitsfactuur 

• het effect op de bredere energiebeleidskosten, bv. de kosten voor steun aan de 

hernieuwbare energieprojecten die dank zij deze regeling rendabel worden; 

• het effect van de heffing op bestaande directe lijnen 

De effecten van de voorgestelde regeling zijn moeilijk in te schatten, omwille van (juridische, 

financiële en praktische) onzekerheden die samenhangen met de voorgestelde regeling of met 

andere beleidsevoluties. Wat zal bijvoorbeeld het effect zijn van de door de VREG in het 

vooruitzicht gestelde invoering van een nieuwe tariefstructuur (bv. varianten van een 

capaciteitstarief op laag- en middenspanning) op de ontwikkeling van directe lijnen? 

Toch kan de voorgestelde regeling een belangrijke precedentwaarde hebben en kan ze zo op 

langere termijn een belangrijke impact hebben op het elektriciteitssysteem. Er kunnen belangrijke 
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kostenverschuivingen zijn tussen actoren, de ontwikkeling van het elektriciteitsnet kan een 

ongewenste richting uitgestuurd worden, enz. Vanuit die optiek dringen de vakbonden aan op 

meer coherentie tussen de elektriciteitstarifering, de ondersteuning van energieprojecten en de 

netontwikkeling.  

De gegevens die in de memorie van toelichting staan m.b.t. de in te voeren heffing, illustreren de 

problematiek. De heffingstarieven voor laag-, midden- en hoogspanning weerspiegelen volgens 

de memorie de bestaande kostenverdeling tussen de spanningsniveaus op het vlak van 

openbaredienstverplichtingen. Die kosten betreffen in hoofdorde kosten voor steun aan 

hernieuwbare energie (opkoopverplichting groenestroomcertificaten), naast kosten voor het 

sociaal energiebeleid, de werking van de regulator, enz. Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt kan de 

redenering opgezet worden dat elke elektriciteitsverbruiker moet bijdragen aan die steun voor 

hernieuwbare elektriciteit in functie van zijn elektriciteitsverbruik (er zijn uiteraard ook andere 

invalshoeken, zoals die van het concurrentievermogen). Toch betaalt een laagspanningsklant 

bijna 10 maal meer dan een middenspanningsklant en 150 keer meer dan een 

hoogspanningsklant (plaatselijk vervoernet). De sterk uiteenlopende kostentoerekening - in 

combinatie met de praktijk om belangrijke beleidskosten door te rekenen via de 

elektriciteitsfactuur - verklaart mee waarom er behoefte is aan uitzonderingsregelingen om HE-

projecten rendabel te maken. 

Stimulansen voor hernieuwbare energie zijn wenselijk, maar ze kunnen niet gefinancierd worden 

door middel van een steeds sterkere kostenafwenteling richting kleinere elektriciteitsverbruikers. 

Er is dan ook een bredere discussie over energietarifering en kostenverdeling nodig en er moet 

nagedacht worden over andere financieringsbronnen. Zoals in de Vlaamse energievisie wordt 

gesteld, moeten ook andere energiedragers en kanalen worden overwogen om de 

energietransitie te financieren én om via prijssignalen de energietransitie mee te sturen. 
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Volledig standpunt 

1 Stimulans voor HE binnen gegeven kader 

De soepelere regels voor de toelating voor de aanleg van directe lijnen en leidingen die de 

sitegrenzen overschrijden geven een stimulans voor wie directe lijnen en leidingen wil aanleggen 

en bevorderen daardoor ook bepaalde hernieuwbare energie- en WKK-projecten. De precieze 

impact is onzeker en is nader op te volgen in het licht van toekomstige uitdagingen van ons 

elektriciteitsnet. Concreet is aandacht nodig voor de toekomstige vraag naar nieuwe directe lijnen 

en leidingen en de impact op bestaande directe lijnen (deel 1.1), de opvolging van de directe 

lijnen ook na hun aanleg (deel 1.2) en de impact op de maatschappelijke efficiëntie van 

netontwikkeling en –beheer en de lastenverdeling voor de kosten van het net en het bredere 

energiebeleid (1.3).  

1.1 Volg effecten op en los onzekerheden op 

Het effect van het voorliggend ontwerpdecreet op de ontwikkeling van directe lijnen en op 

bestaande directe lijnen moet nader opgevolgd worden en ook andere onzekerheden die het 

animo voor directe lijnen beïnvloeden moeten snel uitgeklaard worden. Dat is niet alleen van 

belang voor de effectiviteit van de regeling maar ook gezien de impact op de 

financieringsvraagstukken zoals de bepaling van de nettarieven en de verdeling van de kosten 

van openbare dienstverplichtingen(cf. infra).  

Het is nu nog onduidelijk in welke mate de voorgestelde wijzigingen de komst van de diverse 

types directe lijnprojecten en de bestaande lijnen zullen beïnvloeden.  

 Enerzijds versoepelt het voorstel de voorwaarden om directe lijnen en leidingen aan te 

leggen, waardoor projecten die nu bv. omwille van de inefficiëntie die ze veroorzaken bij 

netten of omwille van hun impact op de nettarieven geweigerd worden, in de toekomst 

wellicht wel toegelaten worden. Anderzijds is het onzeker welke criteria de Vlaamse regering 

nog zal vastleggen in de voorwaarden die een reden tot weigering kunnen zijn.  

Ook is het onduidelijk hoeveel extra projecten een bepaalde versoepeling zal genereren. 

Van de 12 beschikbare dossiers voor geweigerde directe lijnen zouden er onder de nieuwe 

voorwaarden alvast 10 wellicht niet geweigerd worden. Wel is het onduidelijk hoeveel van 

de nu reeds geweigerde directe lijnen alsnog in aanmerking zullen komen voor een directe 

lijn.  

 De nieuwe heffing zal de directe lijnprojecten wat minder rendabel maken. Dat is meer het 

geval voor laagspanning dan voor middenspanning. De heffing bedraagt ongeveer 41% van 

het vermeden nettarief op laagspanning, terwijl op middenspanning de heffing slechts 

ongeveer 22% is van het vermeden nettarief. Voor welke projecten dit een doorslaggevend 

karakter heeft, is nog niet gedocumenteerd. Naar de toekomst toe is het bovendien 

onduidelijk hoe het heffingsniveau zal evolueren gezien dat afhangt de evolutie van het 

gewogen gemiddelde van het elektriciteitsdistributienettarief (art. 8 van het voorontwerp). 

 Het is onduidelijk of en hoe bij de berekening van de onrendabele top (OT) van hernieuwbare 

energieprojecten rekening gehouden zal worden met het kostenvoordeel van directe lijnen 

en met het effect van de heffing. Komt daarvoor bv. een projectspecifieke bandingfactor 
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zodat de werkelijke autoconsumptie in rekening wordt gebracht en oversubsidiëring wordt 

vermeden? 

 Verder is er ook het effect van de voorgestelde heffing op bestaande directe lijnen. Die 

zouden voortaan een bijdrage betalen voor de ODV-kosten. Dat positief vanuit het oogpunt 

van rechtvaardigheid en gelijke behandeling, maar zal hun rendabiliteit verminderen. 

Bovendien wordt de vraag naar directe lijnen en leidingen niet alleen door de goedkeuringscriteria 

en -procedures beïnvloed maar ook door heel wat andere juridische, financiële en praktische 

aspecten. Die aspecten zijn ook aan verandering onderhevig en/of kunnen onzekerheden 

opleveren. Zo is er onzekerheid over de aangekondigde wijziging van de nettariefstructuur, en 

dus over de toekomstige nettariefbasis en –hoogte. Indien de VREG zou beslissen over te 

stappen naar een capaciteitstarief kan bijvoorbeeld bepaalde projecten onrendabel maken (of 

juist rendabel maken).   

1.2 Volg directe lijnen op, ook na de aanleg ervan 

De Vlaamse Regering moet ook regelen hoe de directe lijnen na de toelating tot aanleg opgevolgd 

worden. Zo lijkt een melding van ingebruikname nodig o.a. met het oog op de plaatsing van een 

meter. Ook moet uitgeklaard worden hoe nagegaan zal worden of directe lijnen tijdens hun 

exploitatie blijvend aan de gestelde voorwaarden voldoen en wat er zal gebeuren als dat niet 

langer het geval is. Het lijkt aangewezen dat deze opvolging gebeurt via een technisch reglement 

opgesteld door de VREG in samenspraak met relevante actoren.  

1.3 Monitor impact op efficiëntie en kostenverdeling 

De effecten van de voorgestelde regeling op de efficiëntie van netontwikkeling en –beheer en op 

de verdeling van kosten moeten opgevolgd worden.  

Door de versoepeling van de voorwaarden voor directe lijnen worden in de toekomst wellicht 

bepaalde directe lijnen toegestaan die in het huidig tarifair en ondersteunend kader noodzakelijk 

zijn om bepaalde gewenste energieprojecten te realiseren maar die vanuit maatschappelijk 

perspectief inefficiënt kunnen zijn. Bijkomende directe lijnen zullen ook een herschikking 

betekenen van de huidige verdeling van net- en energiebeleidskosten over de actoren. De 

precieze impact van de voorgestelde regeling blijft nog een groot vraagteken en lijkt moeilijk 

voorspelbaar. Deze mogelijke effecten op de netefficiëntie en op de lastenverdeling moeten nader 

gedocumenteerd en opgevolgd en indien nodig geremedieerd worden.  

In ieder geval is een evenwicht nodig tussen enerzijds het op korte termijn rendabel maken van 

de gewenste toekomstgerichte energieprojecten via directe lijnen en anderzijds een 

maatschappelijk efficiënte netontwikkeling en -beheer en een rechtvaardige financiering van 

netkosten en het bredere energiebeleid. Een meer coherente aanpak tussen tariefstructuren, 

netontwikkeling en steunbeleid (cf. deel 2) kan de vraag naar die directe lijnen temperen die 

maatschappelijk suboptimaal zijn. Dat zal het spanningsveld tussen directe lijnen en collectieve 

netontwikkeling verminderen.  

De verschillende heffingstarieven illustreren dat een belangrijk vraagstuk van kostenverdeling 

aan de orde is.  
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2 Maak tarifering, steun en netontwikkeling meer 
coherent 

Een versoepelde regelgeving voor meer directe lijnen versterkt de nood aan meer coherentie 

tussen de tarifering, het steunbeleid en de netontwikkeling omdat dat de uitrol kan vermijden van 

die directe lijnen die maatschappelijk suboptimaal zijn (zie kader). De vraag naar een directe lijn 

kan immers een symptoom zijn van een onvoldoende coherente en toekomstgerichte strategie 

inzake netontwikkeling, tarifering en steunbeleid. Men streeft dan een directe lijn na om 

(net)tarifering te ontwijken om zo energieprojecten rendabeler of uitvoerbaarder te maken die met 

het huidig tarifair kader, het huidig steunbeleid en de huidige netontwikkeling en –beheer 

onvoldoende rendabel en uitvoerbaar kunnen zijn. Meer coherentie tussen de keuzes van de 

Vlaamse regering, de VREG en de netbeheerders kan dus de noodzaak van en de vraag naar 

dergelijke directe lijnen temperen. Hiervoor moeten dringend enkele fundamentele discussies 

gevoerd én beslecht worden over:  

 aanpassingen aan de elektriciteitstarifering inclusief de doorrekening van de steunregeling 

in de tarieven en de daarmee verbonden kostenverdelingen en/of aan het steunbeleid 

(certificaten, investeringssteun, e.a.) (deel 2.1) om zo de gebrekkige rendabiliteit van 

bepaalde gewenste energieprojecten daadkrachtig en aan de bron aan te pakken.  

 De gewenste netontwikkeling en de rol van directe lijnen hierin (deel 2.2).  

Figuur 1: Incoherentie tussen netontwikkeling, tarifering en steunbeleid kan directe lijnen nodig maken 

 

 

Een aandachtspunt zijn de directe lijnen die ‘dubbeltjes’ zijn van distributienetlijnen, zeker als ze 

maatschappelijk suboptimaal zijn. Zo kunnen er vragen zijn bij hun maatschappelijke efficiëntie 

gezien de kosten voor de dubbele infrastructuur en de daarmee verbonden kosten (bv. kosten 

voor het zoeken en contracteren van de betrokken partijen, overheidskosten voor de regulering, 

vergunning en de opvolging van deze lijnen etc.).  

Ook kunnen bepaalde directe lijnen vanuit maatschappelijk perspectief suboptimaal zijn omdat 

derden er geen toegang toe hebben.  

Visie op 

netontwikkeling

Elektriciteits-
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energieprojecten
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Meer algemeen zijn directe lijnen ook moeilijker opvolgbaar en impliceren ze een juridische 

complexiteit (cf. niet-standaard lange termijncontracten tussen vragers en aanbieders).  

Verder is de impact van directe lijnen op de lastenverdeling van energiegerelateerde 

maatschappelijke kosten in dit verband zeer relevant.  

2.1 Voer bredere discussie over energietarifering en 
kostenverdeling 

Bredere discussies moeten gevoerd en beslecht worden over een toekomstgerichte 

energietarifering en de daarmee verbonden kostenverdelingen. De keuzes inzake de diverse 

componenten van de energiefactuur (energiekost, nettarieven, heffingen, bijdragen, BTW) en 

inzake de financiering van de kosten van het energiebeleid hebben immers een impact op de 

rendabiliteit van energieprojecten en de vraag aan directe lijnen. Omgekeerd kunnen 

aanpassingen aan de elektriciteitstarifering en/of de kostenverdeling inzake de financiering van 

het energiebeleid het ontwijkgedrag via directe lijnen vermijden of temperen. In dit kader vragen 

de vakbonden om volgende zaken te doen : 

 Neem in het beslissingsproces over de nieuwe nettariefstructuur en de 

tariefmethodologie ook maatschappelijke overwegingen mee, waaronder de impact op de 

gewenste energieprojecten (zowel projecten op het vlak van besparing, efficiëntie als 

hernieuwbare energie). De eventuele overgang naar een capaciteitstarief heeft immers 

potentieel een grote impact op de omvang van de aangerekende nettarieven en dus op de 

mate waarin actoren al dan niet gestimuleerd worden om nettarieven via directe lijnen of 

leidingen te omzeilen. Hetzelfde geldt voor de verdeelsleutels voor de netkosten en de 

kosten van de openbare dienstverplichtingen. Overigens vraagt ook het Europese kader dat 

regulatoren deze maatschappelijke overwegingen naast o.a. kostenreflectiviteit meenemen 

bij de invulling van hun tariefbevoegdheid.  

 Zoek naar andere financieringspistes dan via de elektriciteitsfactuur4, conform de 

Vlaamse energievisie5 en de conclusies van de stroomgroep financiering in het kader van de 

stroomversnelling6, en verder in samenhang met het nationaal debat over de koolstofprijs. 

Het is nog steeds onduidelijk welke timing de Vlaamse regering voorziet voor de 

operationalisering van deze punten van de energievisie.7  

 Indien de rendabiliteit van energieprojecten via het steunbeleid of via een andere weg 

verzekerd wordt, dan daalt de behoefte om energieprojecten via directe lijnen rendabeler te 

maken. Het garanderen van de rendabiliteit van bepaalde energieprojecten via steun kan 

trouwens beter zijn dan een directe lijn, omdat een directe lijn langdurige, verderlopende 

gevolgen heeft, zelfs als de rendabiliteit van het verbonden energieproject geen probleem 

meer vormt. 

                                                
4  Werkgroep Financiering Stroomversnelling (2017). Financieringsvisie: kosten bewaken en breder aanrekenen. 

Brussel: Vlaamse Regering  

5  De Vlaamse energievisie (Vlaamse Regering, 2017) kondigde aldus aan dat de verrekening van de kosten voor 
de energietransitie herbekeken zal worden. 

6  Werkgroep Financiering Stroomversnelling, 2017  

7  SERV (2017)  

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801db620
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1178-1.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801db620
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 Start dringend de activiteiten hierrond opnieuw op in het kader van de Stroomversnelling 

via de Stroomgroepen. 

 Plaats de relevante aspecten op de Europese beleidsagenda. Voor zover 

beleidsmaatregelen een belangrijke impact (kunnen) hebben op de concurrentiepositie, moet 

op Europees vlak werk gemaakt worden van een gelijk speelveld dat tegelijk een 

rechtvaardige kostenverdeling tussen verschillende maatschappelijk-economische groepen 

realiseert en concurrentieproblemen vermijdt. 

 Laat de VREG en/of VEA periodiek rapporteren over de oorzaak, aard en omvang van 

ontwijkgedrag op de Vlaamse elektriciteitsmarkt, zodat ze indien nodig maatregelen zouden 

kunnen voorstellen8.  

2.2 Kader in visie op netontwikkeling en -beheer 

Een bredere visie is nodig op netontwikkeling en op de rol van directe lijnen en leidingen hierin. 

Het voorontwerp noch de nota aan de Vlaamse regering geven hier nu een antwoord op. Zo’n 

bredere visie impliceert: 

 Een duidelijke afweging tussen de rol van directe lijnen en leidingen enerzijds en de rol 

van de lijnen en leidingen van het distributienet Daarbij moet rekening gehouden worden 

met de efficiëntie van de netontwikkeling én –beheer, de veiligheid, de zekerheid en de 

garantie van de rechten van de afnemers.  

 Voldoende ruimte voor innovatieve projecten en een degelijke regeling inzake regelluwe 

zones.  

 Een ruime betrokkenheid van actoren bij de vaststelling van netinvesteringsplannen van 

de netbeheerders. De keuzes ter zake kunnen een enorme economische, sociale en 

ecologische impact hebben. Dit vergt een maatschappelijk debat en politieke keuzes die niet 

enkel aan de netbeheerders en de regulator kunnen worden overgelaten. 

 Een kader dat zorgt voor de stimulering van lokale flexibiliteit.  

3 Verduidelijk en onderbouw concrete keuzes 

Het ontwerpdecreet bevat nog bepalingen die nadere verduidelijking en onderbouwing vereisen. 

Het betreft bepalingen die betrekking hebben op criteria en toelating (3.1), meting en melding 

(3.2) en op de heffing (3.3). De vakbonden vragen om onderstaande vragen en bemerkingen 

nader te bekijken. Ook lijkt het aangewezen om het advies van de VREG in te winnen gezien hun 

expertise en ervaring ter zake.  

3.1 Criteria en toelating 

De vakbonden vragen een onderbouwing voor de keuze om de controle door de VREG in te 

perken op de risico’s inzake veiligheid tot het net van de netbeheerder in wiens geografisch 

gebied de directe lijn of directe leiding gelegen is.  

Daarnaast vragen ze om te verduidelijken hoe de voorgestelde regeling zich verhoudt tot de 

regeling in de andere gewesten en tot de regeling inzake gesloten distributienetten zoals o.a. 

                                                
8  SERV (2011) 
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tractienet spoor (cf. verzameldecreet). Zeker voor projecten rond de gewestgrenzen lijkt 

afstemming noodzakelijk.  

3.2 Meting en melding 

Inzake meting en melding van directe lijnen moet het decreet op volgende punten verduidelijkt 

worden:  

 Wat is de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder versus de beheerder van de directe 

lijn?  

 Wie plaatst en financiert de meters? 

 Wie is verantwoordelijk voor de melding en handhaving van de effectieve aanleg en 

ingebruikname van directe lijnen?  

 Hebben de netbeheerders en/of de VREG voldoende zicht op de bestaande directe lijnen in 

hun gebied. Hoe wordt dat gewaarborgd?  

3.3 Heffing 

Ook inzake de heffing moet het voorontwerp van decreet (en/of memorie en/of besluit) een aantal 

keuzes verantwoorden en/of verduidelijken.  

De vakbonden vragen een onderbouwing van het verschil in tarieven voor laag-, midden-, en 

hoogspanning en eilandwerking. Die lopen nu erg sterk uit elkaar. 

Met betrekking tot de heffingsbasis is het onduidelijk of enkel de autoconsumptie hiervoor in 

aanmerking genomen wordt of ook de stroom die desgevallend op het distributienet wordt 

geïnjecteerd en waarop een injectietarief van toepassing is. In het geval er geen ODV-kosten 

doorgerekend worden in het normale injectietarief, is er ook bij een heffing op de geïnjecteerde 

stroom geen sprake van een dubbele heffing. 

Het is onduidelijk wanneer de heffing effectief in voege treedt, hoe de indexatie zal gebeuren, 

welke heffing verschuldigd is voor afnemers van diverse spanningsniveaus en of ze ook 

verschuldigd is voor directe lijnen die niet volledig in het Vlaams gewest liggen.  

Tenslotte is ook duidelijkheid gewenst inzake de implementatiekosten voor de overheid, de 

distributienetbeheerders en beheerders van directe lijnen. Om te vermijden dat de nettarieven 

stijgen door de smallere heffingsbasis, lijkt het aangewezen om de opbrengsten van de heffing – 

net zoals het prosumententarief - rechtstreeks toe te wijzen aan de distributienetbeheerders en 

niet aan het energiefonds.  

 

 


