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Uitgestelde doorrekening certificatenkosten 
 
 
Mevrouw de minister 
 
De SERV is voorstander van een ambitieus maar efficiënt hernieuwbare energiebeleid. Es-
sentieel is dat dit beleid de baten van meer hernieuwbare energie maximaliseert en efficiënt 
realiseert en de kosten beperkt en ze rechtvaardig verdeelt.  

In het bijgevoegde advies wijst de SERV erop dat de kosten van groene stroom en WKK al 
enkele jaren niet volledig worden doorgerekend aan de eindverbruikers, maar worden door-
geschoven naar de toekomst. Dat komt vooral door de certificatenoverschotten en in minde-
re mate door de bevroren nettarieven. Die niet doorgerekende kosten moeten vroeg of laat 
worden betaald. Het gaat intussen om omvangrijke bedragen. De SERV vreest de mogelijke 
implicaties voor de huishoudens en de bedrijven en voor het draagvlak voor hernieuwbare 
energie.  

De SERV vraagt daarom dat u aan de VREG en het VEA de opdracht zou geven om de ef-
fecten van de mogelijke oplossingspistes voor de diverse types huishoudens en bedrijven 
preciezer in kaart te brengen en publiek te maken. Die informatie is nodig om het noodzake-
lijke debat te kunnen voeren over hoe de problematiek efficiënt en rechtvaardig kan worden 
aangepakt. Een snelle aanpak is in ieder geval aangewezen om verdere schuldopbouw te 
beperken en onnodige prefinancieringskosten te vermijden.  

Verder vraagt de SERV om zo snel mogelijk de nodige onderzoeks-, evaluatie- en overleg-
trajecten op te starten om de effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid van de certificaten-
systemen en van het bredere energiebeleid te vergroten.  

De SERV hoopt dat u zijn aanbevelingen op korte termijn ter harte neemt en is steeds bereid 
tot nadere toelichting indien u dat wenst.  

 
Hoogachtend 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Jo Libeer 
administrateur-generaal voorzitter 
 

Kopie: Kris Peeters, Vlaams Minister-president, Minister Geert Bourgeois, Viceminister-
president van de Vlaamse regering   
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Advies 

1. Inleiding 

De hervorming in 2012 heeft de efficiëntie van de groene stroom- en WKK-

certificatensystemen ongetwijfeld verhoogd. Maar ze heeft niet alle problemen met de certifi-

catensystemen opgelost. Zo zijn de gemaakte kosten al meerdere jaren hoger dan de via de 

elektriciteitsfactuur doorgerekende kosten. Een deel van de factuur wordt zo doorgeschoven 

naar de toekomst. De SERV kaartte deze problematiek al sedert 2010 herhaaldelijk aan1. De 

VREG2 en het VEA3 hebben dat recent ook gedaan. In een achtergrondrapport heeft het 

SERV-Secretariaat de problematiek nader uitgelegd en concreet berekend bij ongewijzigd 

beleid en op basis van conservatieve aannames4.  

Ten eerste zijn er grote certificatenoverschotten omdat er al jaren meer certificaten worden 

uitgereikt dan de elektriciteitsleveranciers moeten indienen. Op 31/3/2013 waren er volgens 

VEA 4,5 mio groene stroomcertificaten en 9 mio WKK-certificaten op overschot. Na de inle-

verronde in 2015 zullen dat ongeveer 7 mio GSC en 15 mio WKC zijn5. Vermenigvuldigd met 

de waarde van die certificaten (93€/GSC en 27€/WKC)6, vertegenwoordigen de overschotten 

een nog niet betaalde kostprijs van 665 mio euro in 2013 en 1.056 mio euro in 2015.  

Ten tweede zijn de nettarieven te laag om de netbeheerders te vergoeden voor de kosten 

die ze moeten maken voor de opkoping van certificaten. Door de bevriezing van de nettarie-

ven en de benodigde tijd om nieuwe (Vlaamse) tarieven vast te stellen, zullen de doorgere-

kende kosten wellicht nog tot 1 januari 2016 lager zijn dan de gemaakte kosten. Volgens een 

conservatieve inschatting bedraagt het tekort eind 2012 341 mio euro7, eind 2013 461 mio 

euro en zal dit oplopen tot 699 mio euro eind 20158.  

Ten derde moeten de netbeheerders lenen om de nog niet gerecupereerde kosten voor te 

schieten. De financieringskosten hiervan bij de distributienetbeheerders lopen op tot 37 

mio euro in 2013 en tot 95 mio euro in 20159, waarvan ongeveer 7 mio euro wordt vergoed 

uit algemene middelen. 

Deze drie effecten samen leiden over de jaren heen tot oplopende, nog niet doorgerekende 

kosten, die geraamd worden op 1,15 miljard euro eind 2013 (ongeveer 30% van de totale 

gemaakte kosten) en die bij ongewijzigd beleid zullen oplopen tot 1,85 miljard euro eind 

2015. Dit bedrag moet vroeg of laat worden betaald. 

Met dit advies wil de SERV opnieuw de aandacht op de problematiek vestigen en aanbeve-

lingen formuleren voor de aanpak ervan. Het advies bevat ook een lijst van thema’s waar-

over dringend onderzoek moet worden opgezet of versneld om het energiebeleid efficiënter 

te maken en de sociaal-economische baten ervan te verhogen.  

2. De situatie is zorgwekkend 

De SERV is verontrust over de geschetste problematiek en over de mogelijke implicaties 

ervan, in het bijzonder voor kwetsbare gezinnen en bedrijven. Ondanks inspanningen van de 

Vlaamse regering zijn de nog niet betaalde certificatenkosten intussen zeer omvangrijk ge-

worden en lopen ze de komende tijd nog verder op als er niet wordt ingegrepen.  

De SERV vraagt dat de VREG en het VEA de problematiek preciezer in kaart zouden bren-

gen. De berekeningen van het SERV-secretariaat gebeurden op basis van de publiek be-
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schikbare cijfers en hanteren noodgedwongen enkele conservatieve aannames. De VREG 

zou snel duidelijkheid moeten geven over de effectieve afrekening van de huidige tariefperi-

ode10 en over de vraag welke certificatengerelateerde kosten netbeheerders mogen doorre-

kenen11. VEA zou de gedetailleerde prognoses van de certificatenoverschotten moeten be-

kend maken12.  

3. Een snelle aanpak is nodig 

Hoedanook is de problematiek ernstig, zelfs bij conservatieve aannames. De SERV vraagt 

dan ook om een snelle aanpak. Dat is noodzakelijk om te vermijden dat de komende jaren13 

de tekorten en financieringslasten verder oplopen14.  

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat los van de geschetste problematiek 

de gemaakte en te betalen certificatenkosten vanaf 2016 fors zullen stijgen. Dat komt omdat 

de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 gerealiseerd moet worden en omdat die door 

een impliciete beslissing van de Vlaamse overheid wellicht deels ingevuld zal worden door 

twee nieuwe biomassa-installaties die veel certificaten behoeven. Bovendien zullen in die 

periode ook de kosten van het federale offshore windbeleid sterk toenemen omdat dan bij-

komende windparken waarschijnlijk operationeel worden. De betaling van de niet doorgere-

kende kosten uitstellen tot 2016 zou dus leiden tot een opeenstapeling van kostenstijgingen. 

Overigens kan de elektriciteitsfactuur in 2014 en 2015 voor particulier stroomverbruik nog 

genieten van de tijdelijk verlaagde BTW van 6%. 

Er hoeft niet gewacht te worden tot Vlaanderen in uitvoering van de 6e staatshervorming be-

voegd is voor de regulering van de distributienettarieven. Ook nu al zijn er mogelijkheden 

om de problematiek deels aan te pakken en/of een aanpak voor te bereiden.  

 De certificatenoverschotten kunnen aangepakt worden  

o via opkoping en definitieve uit de marktname van certificatenoverschotten met 

algemene middelen15 en/of  

o via de beperking van certificatentoekenning aan nieuwe installaties en/of  

o via een reële verhoging van het aantal in te leveren certificaten16.  

Banking van certificaten vormt geen definitieve oplossing voor de certificatenoverschot-

ten17. Juridisch blijft het voorlopig wel onduidelijk wat de implicaties zijn voor de certifica-

tensystemen als het Europees Hof van Justitie de certificatenhandel strijdig zou achten 

met het vrij verkeer van goederen zoals zijn advocaat-generaal oordeelt. 

 De tekorten op de doorrekening via de nettarieven kunnen aangepakt worden via doorre-

kening in de tarieven en/of via algemene middelen. Vlaanderen wordt in juli 2014 be-

voegd voor de distributienettarieven, maar het zal vermoedelijk tot 2016 (of 2017) duren 

eer Vlaanderen nieuwe nettarieven volgens een nieuwe methodologie kan vaststellen. Er 

moet dringend uitgeklaard worden in welke mate Vlaanderen vóór de vaststelling van de 

nieuwe Vlaamse tarieven in 2016 (of 2017) al een stabiele overgangsregeling voor netta-

rieven kan instellen18. Tevens moet beslist worden hoe tekorten op de niet-beheersbare 

kosten zullen worden verrekend in de tarieven en of de saldi op de beheersbare kosten19 

hiervoor ingezet zullen worden (of dat die toekomen aan de aandeelhouders van de net-

beheerders, o.a. de gemeenten).  
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4. Het debat moet gaan over een rechtvaardige oplossing 

Gezien de omvang van de problematiek en de mogelijke implicaties ervan vraagt de SERV 

om een debat over een rechtvaardige oplossing. De betrokken stakeholders (incl. de ver-

bruikers20) moeten hieraan volwaardig kunnen deelnemen, op basis van maximale transpa-

rantie over de problematiek en de effecten van de mogelijke oplossingen. 

Op dit moment ontbreekt die informatie over de implicaties van de diverse oplossingsscena-

rio’s voor de kwetsbare huishoudens en bedrijven, voor de lastenverdeling tussen en binnen 

de verschillende groepen (gezinnen, KMO’s, grote bedrijven, hoogspan-

ning/middenspanning/laagspanning) en voor de economie in het algemeen. De verschillende 

financieringspistes voor het tekort via nettarieven, via de factuur van de leveranciers of via 

de algemene middelen hebben immers verschillende implicaties voor huishoudens, KMO’s 

en grote bedrijven en voor het beschikbare overheidsbudget voor overige bestedingen (bij 

inzet van algemene middelen). Ze stuiten daardoor bij de verschillende doelgroepen op di-

verse bezwaren. Bovendien moet de concurrentiepositie met de buurlanden gevrijwaard 

worden (bij doorrekening via de factuur van de leverancier en via de nettarieven) en moet er 

zoveel mogelijk gestreefd worden naar een Europees level playing field terzake.  

De SERV vraagt dat VREG en VEA de relevante beschikbare informatie publiek maken en 

de eventuele kennishiaten zo snel mogelijk invullen. Dat is hun taak als overheidsinstanties 

die over de nodige databronnen en juridische middelen beschikken om de nodige informatie 

te genereren. De SERV is vragende partij om hierbij betrokken te worden. 

5. Debat over het bredere energiebeleid is ook nodig  

Volgens de SERV is er ook behoefte aan een maatschappelijk en politiek debat over het 

bredere energiebeleid. Hiervoor moeten zo snel mogelijk de nodige onderzoeks-, evaluatie- 

en overlegtrajecten worden opgestart die er op gericht zijn om de effectiviteit, efficiëntie en 

rechtvaardigheid van de certificatensystemen en van het bredere energiebeleid te vergroten. 

Volgens de SERV impliceert dit o.a. dat zo snel mogelijk een concrete onderzoeksagenda 

wordt ingevuld en dat voldoende mensen en middelen worden vrijgemaakt om die uit te voe-

ren.  

Met name is er volgens de SERV dringend behoefte aan informatie en debat over: 

 de certificatensystemen. Die moeten opnieuw herbekeken worden gezien de talrijke 

problemen die ze vandaag opleveren (oplopende (systeem)kosten, verminderde markt-

werking, gebrek aan flexibiliteit, juridische onzekerheden, beperkte transparantie, gemis-

te mogelijkheden inzake industrieel beleid, …). Daarbij moeten alternatieve financierings-

constructies21 en de inzet van investeringssteun en efficiënte flexibelere productiesteun 

worden overwogen in een breder debat over afschakelregelingen, slimme meters en dy-

namische prijssignalen.  

 de gewenste hernieuwbare energie-mix. De SERV vraagt een geïntegreerde en on-

derbouwde visie op de energiemix22. Deze visie zou niet alleen bepalend moeten zijn bij 

de vaststelling van de subdoelstellingen groene stroom23 maar ook bij de beoordeling van 

grootschalige projecten24.  

 de behoeften van de investeerders25, de verbruikers en de technologieën. 

 de pistes om hernieuwbare energie- en energie-efficiëntieverhogende investeringen te 

richten op kwetsbare groepen om zo klimaatdoelen en sociale doelen tegelijkertijd te 
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realiseren. Zo’n preventief beleid krijgt nu minder aandacht dan de meer curatieve aan-

pak van energie-armoede via sociale openbare dienstverplichtingen. 

 een degelijk nettariefsysteem (tariefmethodologie, tariefstructuur, opvolging door de 

regulator, …)26. De VREG moet daarvoor versterkt worden door verschuivingen in de 

administratie en bijgestaan worden door de CREG.  

 de opties om de hernieuwbare energiedoelstelllingen te halen27 . Die moeten transpa-

rant tegenover elkaar afgewogen worden28. Zo moet er meer aandacht gaan naar maat-

regelen inzake energie-efficiëntie en groene warmte.  

 de ontwikkelingen in de energiesector. Dat impliceert een betere monitoring van de di-

verse afzonderlijke componenten van de energiefactuur en de impact ervan op huishou-

dens en bedrijven, in het bijzonder op de kwetsbare groepen daarbinnen. Ook de opvol-

ging van de verwachte evolutie van de energieprijzen is belangrijk, o.a. voor het 

investeringsklimaat van bedrijven én (potentiële) zelfproducenten. 

 het benutten van meer of betere sociaal-economische baten van het energiebeleid en 

een betere spreiding van deze baten. Zo moeten de opportuniteiten voor een Vlaamse 

hernieuwbare energietechnologiesector in het huidig internationaal kader gericht opge-

spoord worden29 om net als andere landen beter lokale activiteiten te kunnen stimule-

ren30 en het energie- en industrieel beleid te integreren.  

                                                

 

1 Zie bijlagen van het SERV-Achtergrondrapport. Uitgestelde doorrekening van certificatenkosten op de elektrici-
teitsfactuur. 

2 De Standaard, Energieprijzen dreigen omhoog te schieten in 2015. 25/10/2013. De Morgen, VREG-topman: 
'Regering, tijd voor actie'. 25/10/2013. Persbericht Memorandum VREG: ‘De huidige federale tarieven zijn bevro-
ren, maar intussen lopen de kosten van de netbeheerders verder op. Daardoor zal de energiefactuur stijgen.’ 5 
december 2013.  

3 VEA, Rapport 2013/3 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport.  

4 SERV, Achtergrondrapport. Uitgestelde doorrekening van certificatenkosten op de elektriciteitsfactuur.  

5 VEA, Rapport 2013/3 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport.  

6 93€/GSC en 27€/WKC zijn de garantiewaarden die de Vlaamse regering garandeert aan netbeheerders in de 
bankingregeling; het lijkt logisch dat die ook geldt voor andere actoren. Dit is overigens een conservatieve in-
schatting van de waarde van de overschotten omdat leveranciers ook bijkomende kosten voor de certificatenver-
plichting hebben en in rekening kunnen brengen.  

7 Volgens de VREG bedroegen de tekorten op de niet-beheersbare kosten eind 2012 522 mio euro.  

8 Er werd geen rekening gehouden met extra opkoopkosten als netbeheerders door de blijvende certificatenover-
schotten meer moeten opkopen, certificaten langer moeten bijhouden of minder kunnen recupereren via de ver-
koop van hun certificaten en ook niet met de lagere hoeveelheden geleverde stroom dan verwacht bij de vaststel-
ling van de meerjarennettarieven, waardoor de geïnde bedragen lager waren dan gebudgetteerd (mogelijk een 
extra tekort van 128 mio euro).  

9 Gerekend aan 1,8% terwijl Eandisnetbeheerders lenen aan 2,85% en Infraxnetbeheerders aan 3,75% 

10 De gepubliceerde boekhoudkundige saldi zijn nog niet geverifieerd. RAPP-2013-15 

11 De CREG veronderstelde dat netbeheerders 100€/GSC via de markt moesten recupereren, waarbij een lagere 
verkoopopbrengst niet gecompenseerd kon worden via de tarieven. Het is onduidelijk welke houding de VREG 
terzake zal aannemen, zeker nu de gemiddelde verkoopprijzen veel lager liggen. Ook is het onduidelijk welke 
financieringskosten in welke mate doorgerekend kunnen worden in de tarieven. 

12 VEA publiceert weliswaar figuren over de omvang van de certificatenoverschotten tot 2020 maar geen cijferge-
gevens en achterliggende data zoals het aantal certificaten dat minder zal worden toegekend aan bestaande 
installaties na 10 jaar, de verlengingsaanvragen van bestaande installaties die na 10 jaar nog langer certificaten 

http://www.vreg.be/rapp-2013-15
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willen krijgen, de verwachte uitdienstnames van certificatengerechtigde installaties, de degressiviteit van de toe-
kenning van certificaten aan WKK-installaties, de verwachte evolutie van Btot, …VEA Rapport 2013/2 28 juni 
2013. Deel 3 Evaluatie quotumpad en subdoelstellingen.  

13 Bij ongewijzigd beleid ziet het ernaar uit dat de problematiek pas in 2015 of 2016 of zelfs pas in 2017 zal wor-
den aangepakt. Zo gaf de VREG tijdens het stakeholderoverleg op 5/11/2013 aan dat nieuwe nettarieven ver-
moedelijk pas in 2016 (en misschien zelfs pas in 2017) zullen ingaan 
(http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/vreg_1.pdf). Een eventuele quotumverhoging waarover nu beslist 
wordt, kan pas ten vroegste betrekking hebben op de inleverronde van maart 2016 waarvoor de certificatenplicht 
wordt aangerekend in 2015. Retro-actieve quotumaanpassingen zijn volgens de SERV niet gewenst.  

14 Zo kunnen de financieringskosten dalen met 70 à 140 mio gecumuleerd van 2009 tot 2020 volgens SERV, 
Achtergrondrapport. Uitgestelde doorrekening van certificatenkosten op de elektriciteitsfactuur.  

15 Cf. SERV, Advies over banking van certificaten door netbeheerders in het licht van de actuele problematiek van 
de certificatenoverschotten. 5 december 2012.  

16 Het aantal in te leveren certificaten (C) = Gr × Ev × Btot (Gr; stijgend van 14% in 2013 tot 20,5% in 2020); Ev: 
de certificaatplichtige leveringen; Btot: de verhouding tussen het aantal toegekende, voor de certificatenverplich-
ting aanvaardbare groenestroomcertificaten over een periode van 12 maanden tot en met juli van jaar n-2 en de 
totale bruto productie van groene stroom over dezelfde periode.  

17 Banking verschuift de kosten van de certificatenoverschotten enkel naar de toekomst, met rente, weliswaar 
deels vergoed vanuit de Vlaamse begroting. Recent noemde ook de VREG het bankingmechanisme opgezet 
door de Vlaamse regering onvoldoende en nodeloos kostenverhogend. VREG rapport 20 november 2013 met 
betrekking tot het toezicht op de verkoop van certificaten door de netbeheerders. ‘Ten eerste is de voorgestelde 
te banken hoeveelheid certificaten absoluut onvoldoende  om een significante invloed op het evenwicht tussen 
vraag en aanbod te hebben. […] Bovendien worden op deze manier de kosten van het certificatenmechanisme 
verhoogd, zonder dat hierdoor vooruitgang geboekt wordt in het echte doel van het mechanisme […]. Administra-
tieve kosten, garantiekosten voor de Vlaamse Regering en prefinancieringskosten voor netbeheerders zullen zeer 
sterk toenemen en verschuiven naar de toekomst. ‘ 

18 Cf. Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 22 november 2013 met betrekking 
tot een voorstel voor een voorontwerp van decreet inzake de overgangsregeling voor distributienettarieven. ADV-
2013-8. Het is onduidelijk in welke mate het amendement van de regering inzake de wijziging van het energiede-
creet hiervoor een voldoende en sluitende basis creëert. Dat amendement geeft de VREG de decretale bevoegd-
heid inzake distributienettarieven en een overgangsregeling. 

19 151 mio 

20 Dat lijkt nu niet het geval; Nieuwsbrief Infrax 5 november 2013: ‘Infrax, Eandis en minister Van den Bossche 
hebben opnieuw regelmatig overleg’. 

21 Dat kan gaan o.a. over  

 de introductie van de NQ-optie: Deze optie werd gesuggereerd in een gezamenlijk SERV-Minaraad-advies 
als mogelijke optie bij de hervorming van de certificatensystemen. Ze omvat een afschaffing van de quotum-
verplichting en van de bijhorende markt voor certificaten. De steunverlening via certificaten blijft behouden, 
alsook de verkoop van de opgewekte groene stroom via elektriciteitsmarkt. De prijs van een certificaat wordt 
echter niet door de markt bepaald, maar is een gegarandeerde verkoopprijs (minimumsteun). SERV, Mina-
raad, Advies hernieuwbare Energie, november 2011.  

 een central clearing house voor de opkoop van certificaten, bijvoorbeeld een organisme dat alle certificaten 
centraal opkoopt en waar leveranciers aan een uniforme prijs certificaten kunnen aankopen om te voldoen 
aan hun quotumverplichting. 

 een aangepaste aanrekeningsbasis (bv. op basis van verbruikte MWh, MW (bv. capaciteitstarief) of op basis 
van de aard van het aansluitingspunt (ligging, spanningsniveau, …) (Cfr. SERV, Advies Groenboek Beleids-
plan Ruimte Vlaanderen – Ruimtelijk Beleidskader Energie, 25 maart 2013) 

 een gedifferentieerde aanrekening tussen of binnen doelgroepen  

 een (aanvullende) alternatieve financiering dan via de elektriciteitsfactuur zoals een fonds of heffing.  

22 Die visie moet o.a. gebaseerd zijn op scenario-analyses, top-down-analyses vanuit de klimaat- en hernieuwba-
re energiedoelstellingen en bottom-up-potentieelstudies en moet oog hebben voor de bredere systeem- en ruim-
telijke vereisten. De visievorming over de hernieuwbare energiemix vereist duidelijkheid (of veronderstellingen) 
over de verdeling van de lasten tussen de gewesten en het federale niveau en tussen de gewesten onderling, 
over de verdeling van de inspanningen tussen elektriciteit, warmte en transport en over de verdeling tussen inter-
ne hernieuwbare energiemaatregelen en flexibiliteitsmechanismen. Cfr. SERV, Minaraad, Advies Hernieuwbare 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/vreg_1.pdf
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Energie, november 2011. Er zijn op dit moment geen Vlaamse bottom-uppotentieelstudies publiek beschikbaar, 
noch voor groene stroom, noch voor groene warmte.  

23 SERV, Minaraad. Advies Subdoelstellingen Groene Stroom, 21 mei 2013.  

24 Cf. vaststelling van de voorlopige bandingfactoren voor de biomassa-installatie “BEE Power Gent” en “E.ON 
Langerlo”. In tegenstelling tot de vaststelling van de bandingfactoren voor de representatieve projectcategorie 
wordt voor de projectspecifieke bandingfactoren geen stakeholderoverleg voorzien (art. 6.2/1.2 van het besluit 
algemene bepalingen energiebeleid). Er lijkt ook geen procedurele mogelijkheid om aanvragen voor voorlopige 
projectspecifieke bandingfactoren voor projecten die niet passen in de gewenste mix te weigeren.  

25 Hoeveel en welke steun is echt nodig om de diverse types investeerders over de streep te trekken? Wat acto-
ren beweegt precies (financiële én niet-financiële overwegingen)? Hoe kan het beleid hierop inspelen (evaluerend 
en gedragseconomisch onderzoek)? Wat kan positievere technologie-spillovereffecten genereren? 

26 Een degelijk systeem leidt tot nettarieven die zo laag mogelijk zijn en geen onnodige verschillen vertonen, die 
kosten correct en rechtvaardig doorrekenen, die de juiste stimulansen bevatten voor een goede bevoorradingsze-
kerheid en een geslaagde transitie naar een meer duurzaam energiesysteem, die leiden tot transparantie over de 
diverse kostencomponenten en waarbij een wildgroei aan tariefformules wordt vermeden en dat streeft naar 
maximale efficiëntie met aandacht voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. 

27 Een verbetering van de energie-efficiëntie beïnvloedt het energieverbruik. Een lager energieverbruik maakt het 
gemakkelijker om de relatieve hernieuwbare energiedoelstelling te halen.  

28 Bv. SERV, Minaraad, SALV, Advies over het Klimaatbeleidsplan 2013-2020. 26 maart 2013 

29 Deze aanpak is breder dan het onderzoek voorgesteld tijdens het stakeholderoverleg over het actieplan her-
nieuwbare energie (december 2013).  

30 Bollen, Van Humbeek, Lamote (2012) Energie voor een groene economie.  


