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De heer Bart Tommelein 
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 
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contactpersoon 
Yves Pepermans 
ypepermans@serv.be 

ons kenmerk 
SERV_20170911_energiefraude_ADV 
 

Brussel 
11 september 2017 
 

Advies over het bestrijden van energiefraude 

Mijnheer de minister 
 

Op 19 juli 2017 heeft u de SERV om advies gevraagd over het ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering over de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft 
het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude. De SERV verwelkomt 
een efficiëntere aanpak van energiefraude. Energiefraude brengt de betaalbaarheid, stabiliteit 
en veiligheid van het energiesysteem in het gedrang en schuift kosten onrechtmatig door naar 
andere netgebruikers.  

Goede communicatie over de gevolgen van energiefraude is een belangrijke eerste stap. De 
verplichte aanmelding van nieuwe installaties door de installateurs van hernieuwbare 
energiesystemen dient daarom voorafgegaan worden door een nieuwe 
sensibiliseringscampagne gericht op deze doelgroep. 

De verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerders voor het voorkomen, bestrijden en 
terugvorderen van energiefraude worden uitgebreid. Zullen de kosten gecompenseerd worden 
door de terugverdieneffecten van het terugvorderen van onrechtmatig verkregen voordelen? 
Wat zullen de effecten zijn op de nettarieven? 

Om de netbeheerders aan te sporen om energiefraude efficiënt én effectief aan te pakken 
vraagt de SERV om gemeenschappelijke doelstellingen inzake fraudebestrijding en -preventie 
af te spreken in het decretaal verplichte, jaarlijkse actieplan. De nieuwe tariefmethodologie 
voorziet de mogelijkheid om prikkels in te voeren om de dienstverlening te verbeteren van de 
distributienetbeheerders. Het aantal laattijdige aansluitingen, maar ook andere parameters die 
verbonden zijn aan energiefraude zouden toegevoegd kunnen worden aan deze 
dienstverleningsprikkel. 

Een doorgedreven aanpak van energiefraude zal er toe leiden dat veel fraudedossiers worden 
overgemaakt van de netbeheerders aan het Vlaams Energieagentschap. De SERV vraagt 
daarom om de administratieve behandeling van energiefraude te heroverwegen. De vraag rijst 
immers welke instanties het meest geschikt zijn om handhavingsstaken op te nemen. Om de 
rechtsbescherming en efficiëntie tijdens de administratieve behandeling van energiefraude te 
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waarborgen, kan het aangewezen zijn om handhavingstaken toe te vertrouwen aan 
gespecialiseerde en daarvoor voldoende uitgeruste entiteiten. 

Tenslotte, vraagt de Raad om binnen afzienbare tijd de invoering van de 
administratiefrechtelijke behandeling van energiefraude te evalueren, t.o.v. de bestaande 
strafrechterlijke procedure. Het is immers niet helemaal duidelijk of de nieuwe procedure niet 
op dezelfde of nieuwe hinderpalen zal stuiten als de bestaande regeling met betrekking tot het 
terugvorderen en beboeten van onrechtmatig verkregen voordelen. De Raad van State wees 
er in haar advies van 21/11/2016 reeds op dat processenverbaal die de personeelsleden van 
de netbeheerders of de werkmaatschappijen opstellen, niet dezelfde bijzondere bewijswaarde 
kan worden toegekend; en dat de toegang tot gebouwen niet met dezelfde waarborgen is 
omkleed als de klassieke huiszoeking.  

Hoogachtend 
 

 

 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 


