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Adviesvraag amendementen van de Vlaamse regering op het programmadecreet 

2015, deel energie 

 

Mevrouw de minister 

De SERV heeft kennis genomen van het nieuwe voorstel van de Vlaamse regering 

voor de financiering van de VREG. Hierbij vindt u het advies, onder voorbehoud van 

bekrachtiging door de Raad op 3 november 2014. 

In het advies vraagt de SERV om nadere onderbouwing en afweging van de voorge-

stelde optie ten opzichte van enkele alternatieven die in het advies worden vermeld, 

waarbij ook de (verborgen) kosten, de implementatiekosten en de concrete verdelings-

effecten in kaart worden gebracht. 

Ten gronde meent de SERV dat het debat over de financiering van de VREG onder-

deel is van het ruimere debat dat moet worden gevoerd over de werking van de VREG 

en over de financiering van het energiebeleid, 

In het bijzonder wijzen de sociale partners nogmaals op de nood aan een maatschap-

pelijk debat over de financiering van het energiebeleid, gelet op de bijzonder grote uit-

dagingen die zich terzake stellen. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Jo Libeer 

administrateur-generaal voorzitter 
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1. Inleiding 

De SERV werd bij hoogdringendheid om advies gevraagd over amendementen van de 

Vlaamse regering op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding 

van de begroting 2015. 

In voorliggend advies geeft de SERV zijn bemerkingen bij het deel energie. De door de 

Vlaamse regering voorgestelde wijzigingen betreffen de vervanging van het hoofdstuk 

“Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt”. De 

wijzigingen zijn kort gezegd: geen heffing per GWh op exploitatie van de elektriciteits- 

en aardgasnetten vanaf 2014 te betalen door de werkmaatschappijen (initieel ontwerp 

programmadecreet 2015), maar in de plaats daarvan een maandelijkse heffing vanaf 

2015 op de afnamepunten op de elektriciteitsnetten van 15 eurocent. 

2. Debat ruimer kaderen 

De Vlaamse energiemarkt heeft behoefte aan een sterke, onafhankelijke energieregu-

lator. Dat geldt des te meer nu - in het kader van de 6e staatshervorming - Vlaanderen 

bevoegd wordt voor de regulering van de distributienettarieven.  

Een toereikende en stabiele financiering is een belangrijke vereiste in dit verband. Het 

Vlaams Gewest is volgens de derde Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijn  trouwens 

verplicht om er voor te zorgen dat de Vlaamse energieregulator beschikt over voldoen-

de mensen en middelen voor de uitvoering van zijn taken.  

De SERV vraagt een maatschappelijk-politiek debat op basis van een visienota die o.a. 

volgende elementen moet bevatten: 

 Welke taken moet de VREG uitvoeren en welke prioriteit verdient elk van die ta-

ken? Blijven de taken beperkt tot de kerntaken, t.t.z. de regulatoire taken conform 

de Europese Richtlijnen, of niet? 

 Wat zijn belangrijke doelstellingen en werkingsprincipes voor de VREG? (bv. goede 

werking van de elektriciteits- en gasmarkt conform de Europese Richtlijnen, de zorg 

voor betaalbare prijzen, de bevoorradingszekerheid, de totstandkoming van toe-

komstgerichte infrastructuur, een billijke verdeling van de kosten over de diverse 

doelgroepen, het op afdoende wijze consulteren en betrekken van alle belangheb-

benden, …. 

 Hoe kan de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de overheid en de 

actoren op de gas- en elektriciteitsmarkt het best gewaarborgd worden? 

 Hoeveel middelen en hoeveel personeel met welke profielen zijn er nodig opdat de 

regulator die taken goed zou kunnen uitvoeren? 

 Wat is de optimale beheersstructuur voor de VREG? Hoe kan de VREG bij de uit-

voering van zijn taken best de evenwichtige betrokkenheid van alle stakeholders 

verzekeren? 

 Op welke wijze wordt de VREG best gefinancierd? (zie ook hierna); 

 … 
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De SERV heeft met zijn advies van 11 maart 2013 over de Vlaamse Regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)1 al een belangrijke en onderbouwde aanzet gege-

ven voor dit debat. 

3. Financieringswijze VREG nader onderbouwen 

In het initiële ontwerp van programmadecreet moest de heffing betaald worden door de 

werkmaatschappijen. Nadeel hiervan was discriminatie ten voordele van distributienet-

beheerders die niet met een werkmaatschappij werken. Een heffing op de DNB's zelf is 

momenteel2 betwistbaar omdat intercommunales in principe geen belasting moeten 

betalen. In de nieuwe versie van de heffing gaat het over een vaste heffing per aanslui-

tingspunt geïnd door de leveranciers in naam van de overheid. Dit heeft als voordelen 

BTW-vrijstelling en tegemoetkoming aan het advies van IF dat – al dan niet terecht – 

gewag maakt van mogelijk  conflict met het principe "non bis in idem”. 

De SERV wenst echter volgende bemerkingen te maken bij de voorgestelde financie-

ringswijze: 

 Wanneer een heffing ingevoerd wordt om de werking van de VREG te financieren, 

is het logisch dat niet enkel de elektriciteitsverbruikers maar ook de gasverbrui-

kers mee bijdragen. In het initiële ontwerp programmadecreet 2015 was dit voor-

zien (een heffing op de exploitatie van zowel de elektriciteits- als de aardgasnet-

ten). Het amendement spreekt enkel over afnamepunten op de elektriciteitsnetten. 

Bovendien zouden principieel niet enkel de verbruikers maar ook de producenten, 

de netbeheerders en leveranciers mee moeten bijdragen. 

 Indien een heffing wordt gebruikt, zijn verschillende modaliteiten mogelijk, waar-

onder een heffing op volumeonafhankelijke basis (zoals voorzien in het amende-

ment) of een heffing die rekening houdt met de omvang van het verbruik of het 

vermogen. Ook daarbinnen zijn er alternatieven (gelijk bedrag of gedifferentieerd, 

…). Elk van deze modaliteiten heeft voor- en nadelen, die bekeken zouden moeten 

worden. 

 Als de decreetgever kiest voor een heffing die gerelateerd is aan de aansluiting, lijkt 

het niet logisch dat de vergoeding van de VREG berekend wordt per afnamepunt. 

Logischer zou zijn per toegangspunt (d.w.z. inclusief iedereen die injecteert). 

 Wanneer een heffing ingevoerd wordt om de werking van de VREG te financieren, 

dan is het wenselijk dat de middelen ook enkel daarvoor aangewend worden. Uit 

het voorstel blijkt echter dat de inkomsten uit de heffingen naar het Energiefonds 

gaan, dat naar de toekomst toe ook gebruikt zal kunnen worden voor de werking 

van de VREG. De tekst suggereert dat de middelen ook nog voor andere doelein-

den kunnen aangewend worden. De SERV benadrukt daarom dat er beter verze-

kerd moet worden dat een heffing voor de financiering van de VREG in lijn is met 

                                                

1  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-de-vreg  

2  In het federaal regeerakkoord staat dat intercommunales vanaf 2015 onderworpen worden aan ven-
nootschapsbelasting. 

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-de-vreg
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de werkingskosten en uitsluitend daarvoor zal aangewend worden. Ook gezien 

de negatieve verdelingseffecten van een vaste vergoeding, mag deze heffing niet 

gebruikt worden om via het Energiefonds ander beleid te financieren.  

 De SERV wijst erop dat de voorgestelde regeling (opnieuw) implementatiekosten 

en bijkomende administratieve procedures voor de leveranciers en de betrokken 

overheidsdiensten met zich meebrengt, waarvan moet worden nagegaan of die 

kosten niet hoger zijn dan het te innen bedrag. Het is van belang om een eenvou-

dige regeling te implementeren waarbij er geen voorfinanciering dient te gebeuren 

door de leveranciers. Aangezien de leveranciers pas heel recent op de hoogte ge-

bracht werden van deze maatregel onderzoeken zij momenteel de haalbaarheid en 

modaliteiten voor de technische implementatie van deze maatregel. Zo moeten er 

duidelijke afspraken komen om te vermijden dat bij leverancierswissels de heffing 

tweemaal aangerekend wordt. De SERV vraagt tevens dat de Vlaamse regering 

nagaat aan welke verbruikersgroepen de leveranciers de implementatiekosten aan-

rekenen.  

Gelet op de bovenstaande bemerkingen, vraagt de SERV om nadere onderbouwing en 

afweging van de voorgestelde optie ten opzichte van de geschetste alternatieven, 

waarbij telkens ook de (verborgen) kosten, de implementatiekosten en de concrete 

verdelingseffecten in kaart worden gebracht. 

4. Een maatschappelijk debat over de financiering 

van het energiebeleid 

Meer algemeen wijst de SERV nogmaals op de nood aan een maatschappelijk debat 

over de financiering van het energiebeleid, ook al gaat het nu bij de financiering van 

de VREG niet om een echt groot bedrag. Het zal een immers bijzonder grote uitdaging 

zijn de komende jaren om alle (ook nog niet betaalde) kosten en benodigde investerin-

gen op een effectieve, efficiënte, sociaal-economisch aanvaardbare en billijke wijze te 

realiseren én te financieren.  


