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De heer Bart Tommelein
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Kreupelenstraat 2
B-1000 BRUSSEL
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Adviesvraag ontwerp van besluit houdende wijziging van het Energiebesluit wat betreft
diverse bepalingen over energie
Mijnheer de minister
Op 23 juli 2018 heeft u de SERV om advies gevraagd over een voorontwerp van besluit met
diverse bepalingen over energie. De SERV kreeg voor deze adviesvraag uitstel tot 10/09. De vele
wijzigingen in dit verzamelbesluit hebben onder meer betrekking op wijzigingen aan: (i) de REGpremies; (ii) de energieprestatieregelgeving; (iii) de energieleningen; (iv) het verplichte
voorafgaandelijk voorleggen van reglementaire ministeriële besluiten aan de Vlaamse Regering;
(v) het verkrijgen van certificaten voor de productie van groene stroom en warmtekracht en (vi)
de premieregeling voor kwalitatieve, kleinschalige warmtekrachtinstallaties. Daarnaast regelt het
ook de invoering van een energieprestatiecertificaat (EPC) voor kleine niet-residentiële
gebouwen en de gemeenschappelijke delen van een residentieel gebouw en een aanpassing van
het EPC voor publieke gebouwen. Ook worden er ook enkele bepalingen van eerder juridischtechnisch aard toegevoegd.
De sociale partners verwelkomen heel wat van deze wijzigingen. Ze kiezen er echter voor om
prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers. Ze gaan daarom niet dieper in op deze
adviesvraag. Voor aanbevelingen met betrekking tot het aanmoedigen van energiebesparing in
het algemeen, en de REG-premies in het bijzonder, verwijzen ze naar het advies van 18/04/2016
‘Geld, gemak en goesting voor REG’.
Hoogachtend

Pieter Kerremans

Hans Maertens

Administrateur-generaal
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