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VRAAG OM UITLEG van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan Ben Weyts,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toeris-
me en Dierenwelzijn, over uitbreidingsaanvragen van nertsenkwekerijen

– 1708 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Els Robeyns aan Ben Weyts, Vlaams minister van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
over een totaalverbod voor nertsenkwekerijen

– 1740 (2016-2017)

Voorzitter: mevrouw Gwenny De Vroe

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke): Minister, nu het verbod
op onverdoofd slachten stilaan nadert, wordt het tijd om nog eens de nadruk te
leggen op dat andere belangrijke dierenwelzijnsdossier, namelijk de nertsen.

De concrete aanleiding is dat de Raad van State een tijd terug een beslissing
heeft vernietigd om geen milieuvergunning toe te kennen aan een nertsen-
kwekerij voor een uitbreiding. De weigering van de vergunning werd gemotiveerd
door het feit dat er in een verbod op de bontkweek werd voorzien, maar de Raad
van State oordeelt dat een intentie van de Vlaamse Regering in het regeer-
akkoord of in een beleidsnota – vooral in een beleidsnota denk ik – eigenlijk on-
voldoende is als juridische motivering. Het is duidelijk dat er snel een decretale
regeling moet worden uitgewerkt om allemaal uitbreidingsaanvragen te vermij-
den en een bijna verplichte goedkeuring van die uitbreidingen te vermijden. Als
we overgaan tot een financiële regeling, een compensatieregeling voor de betrok-
ken bedrijven, dan wordt het duurder voor de Vlaamse overheid.

Minister, wanneer wordt de intentie van de regering om pelsdierhouderijen te
sluiten, voorzien van een decretale basis? U hebt al meermaals verwezen naar
het sectoroverleg. Werden daar de gevraagde uitbreidingen aangekaart? Gaat u
rekening houden met de recentere uitbreidingsaanvragen als er compensaties
voor de sector zouden komen? Mijn laatste vraag gaat over de studie van IDEA
Consult over de waardebepaling van die bedrijven. Die studie is er, maar meer is
dat ook niet. Die studie maakt het verhaal ook niet volledig duidelijk, er
ontbreken allerlei elementen. De vraag is wat nu eigenlijk de volgende stap is.

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Els Robeyns (sp·a): Voorzitter, minister, de collega heeft de aanleiding van de
vraag al geschetst: de minister van Omgeving heeft een milieuvergunning voor
de uitbreiding van een nertsenkwekerij geweigerd, waarbij ze zich gebaseerd
heeft op uw voornemen in uw beleidsnota om te komen tot een verbod op nert-
senkwekerijen maar waarbij de Raad van State geoordeeld heeft dat een milieu-
vergunning niet kan worden getoetst op een beleidsvoornemen dat geen
normatieve kracht heeft. Daar valt ook wel iets voor te zeggen.

Minister, we weten allemaal dat zowel maatschappelijk als politiek er een groot
draagvlak is om te komen tot een totaalverbod op nertsenkwekerijen. Dat is ook
onderdeel van uw beleidsnota. U hebt een studie besteld, die is opgeleverd, om de
waarde van de bestaande bedrijven te bepalen. Ik ben die studie gaan inkijken. Ik
heb gezien dat er maar een beperkt aantal bedrijven in is opgenomen. Ik heb
alleszins begrepen dat u op basis daarvan gesprekken zou gaan voeren met de
sector. Ondertussen stellen we vast dat die bestaande bedrijven uitbreidingsaan-
vragen blijven indienen. Zolang er geen wetgevend kader is voor een totaalverbod,
kan daar ook geen rekening mee worden gehouden bij de beoordeling van een
dergelijke uitbreidingsaanvraag en zullen die uitbreidingen systematisch worden
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goedgekeurd en zal het dierenleed nog toenemen in plaats van afnemen. Minister,
ik denk dat het hoog tijd wordt dat we effectief werk gaan maken van dat
wetgevend kader, zoals u hebt voorgenomen in uw beleidsnota, zodat alleszins in
eerste instantie die uitbreidingsaanvragen niet meer kunnen worden goedgekeurd
en liefst ook zo snel mogelijk een totaalverbod kan worden ingevoerd.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot het dossier van de nert-
senkwekerijen? Welke timing stelt u voorop om te komen tot een totaalverbod?
Kan er in afwachting daarvan al geen onmiddellijk verbod komen op de oprichting
van nieuwe nertsenkwekerijen en de uitbreiding van bestaande nertsenkweke-
rijen? Is er al een definitieve keuze over de manier waarop een totaalverbod tot
stand zal komen? Gaan we voor het uitdoofscenario of komt er een onmiddellijke
stopzetting, mits financiële compensatie? Hoe groot zou die dan moeten zijn?
Hoeveel uitbreidingsaanvragen van nertsenkwekerijen zijn er gebeurd sinds uw
voornemen om te komen tot een totaalverbod? Zijn deze uitbreidingen allemaal
goedgekeurd? Over hoeveel bijkomende nertsen spreken we dan?

De voorzitter: Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts: Het is een moeilijke materie, in die zin dat we worstelen
met diverse scenario’s die voorliggen, die elk hun prijskaartje hebben en die elk
hun soms discutabel juridisch gehalte hebben. We trachten een afweging te ma-
ken om op basis van die elementen finaal te kunnen landen. Het is waar dat, zodra
een ander belangrijk dossier is afgerond, we daar voluit mee kunnen doorstomen.

Qua timing handhaaf ik mijn belofte om daar dit jaar mee naar de regering te
kunnen gaan. Anderzijds kun je juridisch gezien niet nu al een verbod instellen
op nieuwe bedrijven en uitbreidingen van bestaande bedrijven omdat je dan een
discriminatie creëert. Dat kan juridisch geen stand houden.

Aanvragen voor uitbreidingen van nertsenkwekerijen of aanpassingen of ver-
nieuwingen van een milieuvergunning zitten bij mijn collega. Dat passeert niet bij
mij, dat is voorwerp van vraagstelling aan minister Schauvliege.

Wat betreft die scenario’s heb je het extreme minimale scenario dat men in
Nederland heeft geconcipieerd, want men is daar ook nog altijd niet tot de concrete
uitvoering gekomen bij mijn weten. Eerst waren er de juridische procedures. Nu is
men bezig met de concretisering van een en ander, waarbij er enkel een ver-
goeding wordt gegeven grosso modo voor de afbraak- en opbouwkosten. That’s it.

Een ander uiterste is de PAS-regeling waarbij je echt een grote vergoeding zou toe-
kennen en waarbij je als overheid eigenlijk koopt, volledig overkoopt, met eventueel
supplementaire compensaties. Binnen PAS zijn er bij mijn weten ook nog eens vier
mogelijke sporen van compensatie of genoegdoening. Dat is dan het andere uiterste
waarbij men zelfs nog bepaalde kosten zou terugbetalen in het kader van gederfde
inkomsten bijvoorbeeld. Dat zijn dus de twee uiterste polen waarbinnen we trachten
een scenario aan te duiden dat haalbaar is en juridisch stand kan houden.

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke): Minister, ik dank u voor
uw uitleg, maar die was een beetje karig. U hebt niet op alle vragen geantwoord
die collega Robeyns terecht stelde onder andere over het aantal aanvragen dat
intussen is goedgekeurd.(Opmerkingen van minister Ben Weyts)

U antwoordt als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering. Wat u hier zegt, is na-
mens de Vlaamse Regering, en ik zie niet goed in waarom u geen informatie kunt
geven over zaken die milieuvergunningen aanbelangen. Dat is ook openbare
informatie. (Opmerkingen van minister Ben Weyts)
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Ik vraag u om het in kaart te brengen omdat het zeer relevant is voor uw
dossier. U kaart inderdaad het grootste knelpunt aan, namelijk de financiële
kwestie. Het is ook de bezorgdheid die mevrouw Robeyns en ik naar voren
brengen. Al die bijkomende aanvragen zullen een financiële impact hebben. Dat
moet eigenlijk parate kennis zijn. U zou meteen moeten weten: ‘Er zijn die uit-
breidingsaanvragen met die mogelijke impact.’ Blijkbaar ligt dat ergens verzegeld
in een kluis bij mevrouw Schauvliege. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje
vreemd.

De politieke context is eigenlijk nog nooit zo gunstig geweest. De eerste hindernis
is meestal politiek, maar die is volledig weggenomen. Alle fracties zijn het erover
eens dat er een verbod op de nertsenkweek moet komen, zo stelt men toch. Een
tweede horde is juridisch. Ik had begrepen, ook uit het voorbeeld van Nederland,
dat er meer juridische duidelijkheid gekomen is. Ik denk niet dat vandaag de
angel van juridische aard is. Ik denk dat de angel vooral van financiële aard is.
Welke regeling ga je precies uitwerken? We hebben zelfs in Vlaanderen een
aantal goede voorbeelden zoals de programmatorische aanpak van stikstof-
depositie. Opnieuw, het is vooral een financiële kwestie.

U zult vandaag het exacte scenario nog niet uit de doeken doen, maar het is
misschien toch interessant om te weten waar de financiële middelen precies
zullen worden gehaald. Ik neem aan dat het niet uit het Dierenwelzijnsfonds zal
komen. Hebt u een idee waar het dan wel vandaan kan komen?

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Els Robeyns (sp·a): Minister, ik blijf ook een beetje op mijn honger zitten met
uw antwoord. Ik heb het gevoel dat er heel veel goede intenties op papier staan,
dat er heel veel goede intenties publiek worden gezegd, maar als het erop
aankomt om concrete stappen te zetten, blijven we ter plaatse trappelen.

U hebt een studie besteld om de waarde van die bedrijven in te schatten. Als ik
het mij goed herinner, werd van negen van de zeventien bedrijven de waarde
ingeschat. Dat betekent dat we niet eens een volledig beeld hebben. Het is me
ook niet helemaal duidelijk wat u nu eigenlijk met die studie gaat doen. Er is een
studie, maar eerlijk gezegd weet ik niet of die studie ons en u veel wijzer maakt.
Zoals collega Sanctorum zegt, komt het erop neer dat er financiële middelen
zullen moeten worden gezocht en gevonden. Er zal politiek een overeenkomst
moeten worden gemaakt over hoe we tot welk uitdoofscenario kunnen komen om
aan dit dierenleed een einde te maken. Daarover hebben alle politieke partijen al
publiek de nodige uitspraken gedaan. Normaal gezien is dat de moeilijkste stap,
maar die is al gezet. Nu is het tijd om knopen door te hakken.

Ik ben het eens met wat collega Sanctorum zegt. We keuren alsmaar uitbreidingen
goed, wat maakt dat het financieel alsmaar moeilijker of alsmaar zwaarder zal
worden. Ik blijf het toch een beetje jammer vinden. U zegt dat er juridisch een
probleem is, ik ben daar eerlijk gezegd niet van overtuigd. Ik herinner mij dat het
oorspronkelijk ook het scenario was dat uw partij in het hoofd had, namelijk laten
we beginnen met die uitbreidingen en de nieuwe bedrijven niet te vergunnen zodat
we ook geen bijkomende financiële kost meer hebben.

Minister Ben Weyts: De angel is zowel juridisch als financieel. Het is niet
eenvoudig een regeling uit te werken die juridisch standhoudt, zoals vorige
oefeningen al hebben aangetoond.

Wat de milieuvergunningen betreft, moet ik doorverwijzen. Ik spreek me niet uit
over milieuvergunningen, dat is de bevoegdheid van een andere collega. U kunt
daar de gegevens perfect opvragen.
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U vraagt waar de financiële middelen kunnen worden gehaald. Het is het pro-
bleem van kar en paard. We moeten eerst weten wat de impact zal zijn,
afhankelijk van het gekozen scenario, en vervolgens moeten we die financiële
middelen zoeken. Ik heb vanzelfsprekend nog geen pot. Dat lijkt me nogal
evident. Ik zal dus die middelen moeten zoeken, net zoals we dat bij andere
maatregelen ook moeten doen. Ik maak me wel sterk dat ik oplossingen, ook in
andere dossiers, tracht te realiseren en dichterbij te brengen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke): We worden vandaag
niet veel wijzer. Om rechtuit te zijn: ik denk dat u ook nog niet goed weet hoe
het precies zal lopen. En als dat toch het geval is, dan kunt u het goed
verbergen. U herhaalde uw voornemen om dit jaar een regeling aan de Vlaamse
Regering voor te leggen. We zullen u daaraan houden. En als dat niet gebeurt,
zal de oppositie allicht een voorstel van decreet indienen. Laten we dus samen
die deadline bewaken.

Els Robeyns (sp·a): Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. De cijfers zullen
we bij uw collega opvragen. Het belangrijkste is dat u dit jaar met een concreet
voorstel naar de Vlaamse Regering stapt. Ik ga ervan uit dat dit ook zal
gebeuren.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Sabine Vermeulen aan Ben Weyts, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn, over het standpunt van Vlaanderen ten opzichte van de
Waalse overheid die dieren officieel wil erkennen als 'levende wezens
met gevoelens'

– 1978 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Gwenny De Vroe aan Ben Weyts, Vlaams minister
van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dieren-
welzijn, over het voornemen van het Waalse Gewest om dieren als
wezens met gevoelens te benaderen

– 2000 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Wilfried Vandaele

De voorzitter: Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA): Voorzitter, minister, collega's, de Waalse Regering
debatteerde op 20 april over een voorontwerp van decreet dat dieren een
juridisch statuut van levende wezens met gevoelens verleent. De Raad van State
moet zich nog uitspreken over de vraag of het Waalse Gewest zomaar het
Burgerlijk Wetboek kan aanpassen. In het Burgerlijk Wetboek worden dieren nog
steeds gelijkgesteld met roerende goederen. Een steviger juridisch statuut moet
het gerecht meer slagkracht geven om mishandeling en het achterlaten van
dieren te bestraffen, en tegelijkertijd het bewustzijn over het belang van dieren-
welzijn te versterken. Frankrijk keurde in 2015 al een versterkt statuut voor
dieren goed, en nu wil ook Wallonië dat pad bewandelen. Het Waalse Gewest
doet dat voorlopig alleen, hoewel Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di
Antonio het ontwerp na een eerste lezing zal overmaken aan de andere gewes-
ten. Hij hoopt op een consensus.

Minister, heeft minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio hierover met u
overlegd? Hij hoopt op een consensus met de andere deelstaten. Wat is het
standpunt van Vlaanderen over de erkenning van dieren als levende en voelende
wezens? Welke gevolgen kan een decreetswijziging hebben voor het dieren-
welzijn in Vlaanderen?
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De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld): Voorzitter, minister, collega's, de Waalse Rege-
ring plant een initiatief om dieren niet langer te behandelen als onroerend goed,
maar als ‘wezens met gevoelens’. Op die manier wil de Waalse Regering hen
beter beschermen.

Wetenschappers bevestigen dat dieren wel degelijk over gevoelens kunnen beschik-
ken. Bovendien zouden dieren – net als mensen – niet alleen primaire emoties heb-
ben, zoals geluk en angst, maar ook secundaire, zoals depressie. De Waalse Rege-
ring keurde op 20 april een voorontwerp van decreet goed dat van dieren wezens
met gevoelens maakt. Dankzij dit nieuwe juridische statuut zal het gerecht strengere
straffen kunnen opleggen aan personen die dieren achterlaten of mishandelen.

De Raad van State moet zich nu uitspreken over de bevoegdheid van het Waalse
Gewest om het Burgerlijk Wetboek aan te passen. Maar precies daar knelt het
schoentje. Het lijkt er immers op dat het dossier vooral een symbolische waarde zal
hebben. Dierenmishandeling en -verwaarlozing worden al bestraft met administra-
tieve boetes voor kleine inbreuken en vervolging voor grotere. Dierenrechtenorga-
nisaties bepleiten de verankering van dierenrechten in de Grondwet.

Minister, in een eerste reactie liet u weten dat u de beslissing van de Raad van State
afwacht. Mocht die in het voordeel van het voornemen van de Waalse Regering zijn,
welke conclusies trekt u daar dan uit voor het Vlaams beleid? Bent u van oordeel dat
er vandaag voldoende wettelijke instrumenten bestaan om dieren te beschermen en
personen die het dierenwelzijn schenden te bestraffen? Hoe staat u tegenover het
pleidooi om dieren grondwettelijk gewaarborgde rechten toe te kennen?

De voorzitter: Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts: Voorzitter, collega's, de collega van de Waalse Regering heeft
me over deze zaak niet gecontacteerd. Hij moet dat ook niet. Ik heb begrepen dat
men een wijziging aan het Burgerlijk Wetboek wil aanbrengen, om er zo voor te
zorgen dat dieren niet langer worden beschouwd als goederen en er zwaardere
straffen zouden worden opgelegd voor dierenverwaarlozing en -mishandeling.

Ik heb daar enkele bemerkingen bij. Uit verschillende aspecten van de huidige
Dierenwelzijnswet blijkt dat dieren niet worden beschouwd als goederen. Ze
hebben een ander statuut. Zo is er de basisverplichting dat iedereen zijn dieren
op correcte wijze moet huisvesten en verzorgen, wat verantwoordelijkheden en
plichten met zich meebrengt.

Ik denk ook aan het principe van de positieve lijst, die de dieren oplijst die gemak-
kelijk kunnen worden gehouden en dus vrij mogen worden gehouden. We gaan
daarbij uit van het voorzorgsprincipe, in het voordeel van de dieren. Als er onvol-
doende gegevens beschikbaar zijn om aan te tonen dat een dier in goede om-
standigheden kan worden gehouden, dan valt de beslissing steeds in het voordeel
van het dier uit. Dat wil zeggen dat de rechten van dieren boven de eigendoms-
rechten staan. Dat zijn enkele voorbeelden van de ratio van onze benadering.

Natuurlijk is daar ook een handhavingsbeleid aan gekoppeld. Dieren kunnen in
beslag worden genomen, net om het welzijn van de betrokken dieren te vrij-
waren. Ook daar wordt dierenwelzijn boven eigendomsrecht geplaatst.

Het verhogen van de strafmaat in het kader van overtredingen van de Dieren-
welzijnswet, of in concreto van dierenmishandeling, wordt niet bepaald door de
Grondwet of door het Burgerlijk Wetboek. De straffen inzake dierenmishandeling
zitten vervat in de Dierenwelzijnswet. Wij zijn van plan om die straffen te
verhogen. Dat kan door de Dierenwelzijnswet te wijzigen. Of dieren al dan niet
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worden ingeschreven als een aparte categorie heeft geen enkele invloed op de
hoogte van de straffen die kunnen worden uitgesproken. Met de Dierenwelzijns-
wet en haar uitvoeringsbesluiten beschikken wij nu al over een sterk kader om
dierenwelzijnsproblemen te kunnen aanpakken. We kunnen dat zelf doen, vanuit
onze eigen bevoegdheid. Wij werken continu aan een verbetering, zowel op het
vlak van beleid als op het vlak van controle en sanctionering. Dieren als een
aparte categorie, als gevoelige wezens, opnemen in het Burgerlijk Wetboek of
zelfs in de Grondwet zal in de praktijk weinig of geen gevolgen hebben voor de
mate waarop in Vlaanderen het dierenwelzijn wordt gegarandeerd.

Ik onderken dat het een symbolisch belang heeft. Deze commissie moet er niet
van overtuigd worden dat dieren inderdaad gevoelens hebben en dat dierenrechten
uitermate belangrijk zijn. Maar ik snap wel de symboliek. Ik kijk ook uit naar het
advies van de Raad van State. Wat de Raad van State oordeelt met betrekking tot
de implicaties ten aanzien van het Burgerlijk Wetboek en de wijzigingen die ter za-
ke worden gesuggereerd, is ook interessant als casus in het communautaire kader.

Daar kijk ik dus wel naar uit. Ik sta open voor elk overleg ter zake met mijn
collega. Maar ik formuleer wel enkele bedenkingen. Gelukkig kunnen we zelf zor-
gen voor een verstrenging van de straffen op dierenmishandeling door middel
van een wijziging van de Dierenwelzijnswet.

De voorzitter: Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA): Minister, dank u voor uw antwoorden. Mijn eerste
reflex is dat een aanpassing zou moeten worden overwogen. Het lijkt mij evident
niet alleen dat dieren als gevoelige wezens moeten worden beschouwd maar dat
ze dat effectief zijn. Ik begrijp dus de actie van Wallonië om dat wetmatig aan te
pakken. Maar op welke manier minister Di Antonio dat zou doen, of dat volledig
in het Burgerlijk Wetboek komt en of dat voor alle dieren geldt? Ik weet dat
Frankrijk in 2015 een belangrijke nuance heeft aangebracht: dieren worden daar
enkel als voelende wezens beschouwd als het betrekking heeft op het dieren-
welzijnsbeleid. Op andere domeinen worden zij verder beschouwd onder het
statuut ‘goederen’. Als je bijvoorbeeld een puppy koopt bij een professionele ver-
koper, blijf je wel twee jaar garantie hebben als betrof het een onroerend goed.

Bij elke wijziging moet goed worden nagedacht over onverwachte gevolgen.
Nieuw-Zeeland heeft dat ook gedaan. Er zijn al signalen dat de aanpassing van
dat statuut soms onverwachte gevolgen heeft. Kan bijvoorbeeld euthanasie nog?
Dat zou in Vlaanderen zeer belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het toe-
passen van euthanasie in onze asielen zonder dat er van een ernstige ziekte
sprake is. Er moet dus zeer ernstig over worden nagedacht. Waar ligt de grens
dan nog?

Ik ben dus benieuwd wat de Raad van State beslist en naar de gevolgen daarvan,
en of dit ook naar het federale parlement zal moeten.

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld): Minister, dank u voor uw reactie. Ik heb deze
vraag niet uit dogmatisme gesteld maar wel uit pragmatisme, omdat ik ervaar dat
de tijd rijp is om dit debat op een ernstige en vooral rationele en niet-vooringe-
nomen manier te voeren. Ik verwijs naar de Nederlandse professor Janneke Vink,
die daarover al heel wat filosofische vragen heeft gesteld en die daar ook haar
eigen mening over heeft. Het is belangrijk dat we dit hier verder onderzoeken.

Minister, u verwijst naar de Dierenwelzijnswet. Het is uiteraard een goede zaak dat
we al een strikte reglementering hebben inzake sanctionering bij mishandeling. We
moeten dat goed opvolgen en hier en daar, indien nodig, bijsturen.
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U zegt in uw antwoord dat u uitkijkt naar het advies van de Raad van State met
betrekking tot wat er in Wallonië werd goedgekeurd. Maar u hebt zich niet echt
uitgesproken over de vraag welke conclusies u zou trekken indien het positief zou
zijn. Welke conclusies zou u dan trekken? Plant u een bijkomend actieplan of
onderzoek om te bekijken wat u hiermee in Vlaanderen zult doen?

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke): Ik ondersteun de open
houding van iedereen in deze commissie, inclusief de minister. Laat ons dus
inderdaad het voorstel grondig bespreken in het parlement.

Minister, u hebt natuurlijk gelijk dat er een deel symboliek aan verbonden is. Maar
het is geen onbelangrijke symboliek. Ik zie het vooral als een stap in de richting
van het echte erkennen van dieren. Dan kun je natuurlijk het debat voeren hoever
je daarin kunt gaan. Welke rechten kun je toekennen aan een dier? Volgens mij is
een pijnloos bestaan een minimum. Daarover zouden we ooit wel eens een
consensus kunnen bereiken. Een eventuele aanpassing van het Burgerlijk Wetboek
inzake het erkennen van die gevoelens vind ik een belangrijke stap. Mevrouw
Vermeulen heeft gelijk: die garantieregel is een typische bekommernis. Het is een
van de mogelijke ongewenste effecten.

Ik kijk uit naar het debat, eenmaal we het advies van de Raad van State hebben.

De voorzitter: Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts: Ik vind het wel interessant om daar een debat over te
voeren, ook over de filosofische aspecten als we ons daaraan mogen wagen. Ik
veronderstel dat de Raad van State vooral bevoegdheidsmatig interessant zal
zijn, maar ik sta open voor alles.

Wat de wijziging van de straffen betreft, zijn wij erin geslaagd om het ver-
volgingsbeleid beter te kanaliseren. Vroeger ging alles naar het parket, zelfs de
kleinste overtreding van de dierenwelzijnswetgeving. Het parket kreeg enorme
stapels pv’s binnen en maakte er een gewoonte van om wat met dierenwelzijn te
maken had, nauwelijks te behandelen. Vervolgens hebben we besloten vanaf
2014, in de praktijk vanaf 2015, de kleinere inbreuken tegen de dierenwelzijns-
wetgeving zelf administratief af te handelen. Op die manier worden de parketten
ontlast en kunnen zij zich bezighouden met de echt belangrijke overtredingen van
de dierenwelzijnswetgeving. Daarnaast kon ook de feitelijke straffeloosheid op-
houden te bestaan. Van veel pv’s die werden uitgeschreven, hoorde de overtreder
uiteindelijk toch niets. Door die administratieve afhandeling zorgen we ervoor dat
die boetes effectief worden betaald. De inkomsten van die boetes gaan ook naar
het dierenwelzijnsfonds en kunnen worden geïnvesteerd in meer dierenwelzijn.

Daarnaast hebben de parketten een verantwoordelijke aangeduid voor dieren-
welzijn zodat alles wat wij nu doorsturen, ook ernstig wordt genomen. Men heeft
in elk geval geen excuus meer om te zeggen dat het over iets pietluttigs gaat
omdat het met dierenwelzijn te maken heeft.

Momenteel is er nog de frustratie dat de maximale straffen die nu bestaan, een
gevangenisstraf van 6 maanden vooropstellen, wat in de praktijk in dit land betekent
dat men helemaal geen straf hoeft uit te zitten. Dat betekent dat het af-
schrikkingseffect nogal beperkt is en dat men in geval van recidive nagenoeg
machteloos is wanneer het gaat over gevangenisstraffen. Er zijn concrete gevallen
van mensen uit Heikruis die voor de zevende keer zijn veroordeeld tot boetes en
dergelijke en die steeds opnieuw hervallen. Die mensen moeten we effectief een
gevangenisstraf kunnen opleggen, dat is blijkbaar de enige oplossing voor dergelijke
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gevallen. Vanuit dat oogpunt wil ik de strafmaat in Vlaanderen verstrengen, liefst
nog dit jaar.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Andries Gryffroy aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over de blockchaintechnologie om
hernieuwbare energie te delen

– 2008 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Voorzitter, dit is een boeiende vraag, al is het maar
vanwege de technologie en haar disruptief effect. Ik heb al eerder een vraag om
uitleg over deze materie gesteld. Eind april 2017 is die vraag om uitleg in de
commissie Financiën behandeld. Daar bevindt zich uiteraard de start van de
toepasbaarheid.

We weten allemaal dat de vierde industriële revolutie, die volop in ontwikkeling
is, op ons afkomt. We kunnen ons de vraag stellen of blockchain een voorbeeld
kan zijn van hoe deze revolutie er zou kunnen uitzien.

Blockchain is eigenlijk niet meer dan een specifieke registratiemethode, een
manier om data en computers te koppelen. Normaal gezien moet elke officiële
transactie worden geregistreerd door een officiële autoriteit of door een relevante
private speler. Voor het rekeningsaldo is dat de bankcomputer, voor de uitreiking
van een vergunning is dat een overheidsagentschap en voor energie is dat
Belpex. Blockchain zou dit kunnen vervangen door veel computers elkaar op een
specifieke wijze te laten controleren. Op die manier wordt de informatie onbreek-
baar of steeds up-to-date. Dit laat toe de samenvloeiing van de administratieve
processen te versnellen en te vereenvoudigen. Dit biedt een potentieel om
hernieuwbare energie peer-to-peer te delen.

Dit zou een mooi voorbeeld zijn van de wijze waarop we zonnedelen in Vlaan-
deren mogelijk kunnen maken. Dankzij de nieuwe marktdataregels, zoals MIG
6.0, die binnenkort, waarschijnlijk in september 2018, van kracht worden en
dankzij de digitale meter zal blockchain worden vergemakkelijkt. De transacties
kunnen nu worden geregistreerd. Alle blockchaingebruikers die vrijwillig in het
systeem stappen, zouden zich dan waarschijnlijk achter een virtueel access point
moeten begeven. Hierdoor zou de energie eerst tussen de blockchaingebruikers
worden verhandeld en vervolgens kan een tekort of een overproductie aan
energie dan op de gewone energiemarkt worden verhandeld.

De verbinding van deze afgescheiden markt met de gewone markt zou in de
toekomst wel een uitdaging vormen. De gewone energiemarkt wordt immers cen-
traal aangestuurd en de blockchainmarkt werkt eigenlijk peer-to-peer. De
communicatie tussen de twee verschillende markten zal in de toekomst een grote
uitdaging vormen.

Minister, ik zou u graag enkele vragen over deze technologie stellen. Hoe staat u
tegenover de blockchainmarkt om hernieuwbare en opgeslagen energie te
verhandelen? Hebt u al onderzocht of er mogelijkheden zijn om een link te leggen
met het project inzake zonnedelen? Zo ja, hoe ver staat u hiermee? Hoe kunt u
blockchaintechnologie in het zonnedelen integreren? Zult u meehelpen met het
opzetten van een aparte blockchainmarkt? Hoe zult u dit integreren in de gewone
energiemarkt, die top-down is geregeld?



12 Commissievergadering nr. C253 (2016-2017) – 24 mei 2017

Vlaams Parlement

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Mijnheer Gryffroy, ik dank u voor deze interessante
vraag om uitleg. Ik sta open voor elke nieuwe technologie. Meer nog, ik sta open
voor elke nieuwe technologie die de hernieuwbare energie een boost kan geven.
Het kan enkel helpen om dit nog meer op de kaart te zetten.

In januari 2017 heeft mijn administratie een studiebureau al de opdracht
gegeven een eerste analyse te maken van de mogelijke toepassingen van de
blockchaintechnologie voor zonnedelen. De analyse is nog niet opgeleverd. Ik kan
bijgevolg de resultaten nog niet bekend maken. Het is nog te vroeg om in detail
in te gaan op de verschillende mogelijkheden. Zodra de analyse er is, zal ik dit
met de Vlaamse Regering bespreken.

Ik vraag me wel af of we dit tot hernieuwbare energie moeten beperken, zoals u
in uw vraagstelling suggereert. Hernieuwbare energie wordt decentraler geprodu-
ceerd, maar volgens mij kunnen we de blockchaintechnologie ook toepassen voor
andere energiebronnen en voor de verschillende energiemarkten. Dit geldt trou-
wens in principe voor veel handels- of informatieplatformen in andere sectoren.

Indien deze technologie een meerwaarde biedt, sta ik er zeker voor open de
verdere ontwikkeling voor energietoepassingen te ondersteunen. Een rand-
voorwaarde is voor mij wel dat de betrouwbaarheid moet worden gegarandeerd
en dat het mogelijk moet zijn fraude volledig uit te sluiten.

Mijnheer Gryffroy, zodra de analyse klaar is, komen we hier zeker op terug.

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dit kan
uiteraard op alle mogelijke vormen van energie worden toegepast. Ik heb speci-
fiek een vraag om uitleg over hernieuwbare energie en zonnedelen gesteld.
Volgens mij liggen beide concepten het dichtst bij elkaar. Ik verwijs naar het
principe van de ‘solar coin’. Wie 1 megawattuur produceert, krijgt een virtuele
munt die in euro’s kan worden omgezet. Indien er voldoende munten in omloop
zijn, zal er interesse van investeerders komen. Zo gaat het verder. Het gaat om
de promotie van investeringen die iemand niet op zijn eigen dak, maar wel op
andermans dak kan doen. Dit kan gebeuren door middel van blockchain-
technologie of met andere middelen.

Wat het zonnedelen betreft, ben ik gewoon voortdurend op zoek. Anderhalf jaar
geleden heb ik hierover een conceptnota ingediend. We hebben weinig vooruit-
gang geboekt. Ongeveer een jaar geleden heeft de commissie die conceptnota
besproken.

Ik ben ook al aan het onderzoeken of hij effectief kilowatturen moet salderen.
Blockchaintechnologie zou hier misschien een oplossing kunnen bieden. Maar ik
heb geen probleem om te wachten tot die studie eraan komt. Ik zou graag weten
wanneer de oplevering van de studie gepland is.

Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Collega’s, minister, het lijkt me terecht
dat u aangeeft dat het over veel meer gaat dan alleen zonnedelen. Ik denk net
dat we, wanneer het alleen over zonnepanelen gaat, een deel van de essentie
missen.

In de hoorzitting hebben we Ronnie Belmans horen zeggen dat de toekomst van
het elektriciteitsnet waarschijnlijk tweelagig zal zijn: een sterk gestructureerd
groot netwerk om grote producenten en grote afnemers met elkaar te verbinden,
de robuustheid en betrouwbaarheid van het historisch net zoals we dat kennen;
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en daarboven een fijnmaziger netwerk waar burgers hun overschotten en
tekorten kunnen verhandelen. Op die manier bereiken we ook flexibiliteit als ze
het in de markt kunnen zetten.

Warmtepompen presteren vandaag nog een beetje onder hun potentieel. We
zouden met de warmtepompen buffervaten kunnen opwarmen om zo flexibele
capaciteit te combineren met andere vormen van energie. Vooral hernieuwbare
energie heeft er baat bij omdat het over kleine vermogens gaat die zeer lokaal
interessant verhandeld kunnen worden. Het gaat ook over kleine overschotten. Er
is het klassieke voorbeeld van de diepvriezer die een paar uur wordt uitgesteld.
Er is ruimte voor aggregatoren om daarop in te spelen.

Uiteraard kijk ik vol enthousiasme en ongeduld uit naar de studie die u zult
opleveren. Hebt u al contact gehad met de netbeheerders over de implicaties die
de introductie van blockchaintechnologie zou kunnen hebben op het design van
de markt? Op welke manier zullen de microgrids en de kleine netwerken
ontwikkeld kunnen worden?

Minister Bart Tommelein: Mijnheer Gryffroy, zonnedelen ligt mij ook zeer na
aan het hart. Van dag één dat ik hier op deze stoel zit – of in een andere zaal op
een andere stoel –, heb ik onmiddellijk uw pleidooi voor zonnedelen omarmd. Ik
heb er alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk vooruitgang te doen vinden. Ik
heb geprobeerd draagvlakken te creëren.

De snelheid waarmee ik vooruit kan gaan in een aantal zaken, is afhankelijk van
een aantal partners, onder andere de coalitiepartners. Hoe sneller ik steun krijg
om vooruit te gaan, hoe sneller we dat ook kunnen realiseren.

Ik wil er wel op wijzen dat de studie die besteld is, specifiek gericht is op zonne-
delen. Met andere woorden, dat bewijst toch dat ik vooruitgang wil. Ik ben er ook
van overtuigd dat de blockchaintechnologie absoluut een boost kan geven. Ik
moet de studie of analyse niet afwachten om te weten dat daar wel mogelijk-
heden in zitten.

Ik heb trouwens begrepen dat de private markt – onder andere Smappee – daar
al mee bezig is. Ik vind dat een goede zaak. U kent mij: als de private markt iets
ontwikkelt, moeten wij het warm water niet uitvinden; als de private markt iets
doet, dan, zo heb ik al begrepen, mijnheer Schiltz, volgen de distributienet-
beheerders snel als ze zien dat daar muziek in zit.

We zullen met de distributienetbeheerders uiteraard contact opnemen zodra ik de
analyse van de studie heb gekregen.

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Minister, ik zou graag een antwoord krijgen op mijn
vraag wanneer u de studie verwacht.

Minister Bart Tommelein: Vóór de Vlaamse feestdag, normaal gezien,
mijnheer Gryffroy.

Andries Gryffroy (N-VA): Vóór 11 juli 2017 dus, dat is genoteerd.

Ik ben het ermee eens, zoals u ook zegt, mijnheer Schiltz, dat we het veel breder
kunnen zien. We moeten opletten dat we niet te veel in een high level denken en
spreken. We moeten soms heel concreet worden.

Wat betreft de steun van de coalitiepartners: ik denk dat u de meeste hebt. Het
is mijn conceptnota, dus daar zal het niet aan ontbreken. Ik denk dat er bij CD&V
ook geen probleem is.
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Hier werd een jaar geleden wel gezegd: de tekening is te complex. Ik heb toen
gezegd: het is een correcte tekening. Ik werk inderdaad nog aan een vereenvou-
diging. Er zijn misschien methodes om dat te vereenvoudigen. Het salderen van
het kilowatt: moet dat wettelijk worden geregeld of niet? Laat ons zeggen dat de
blockchaintechnologie een methode kan zijn om het geheel te versimpelen.

De blockchaintechnologie kan voor van alles worden gebruikt. Getuige daarvan
de vraag van de heer Diependaele in de commissie Algemeen Beleid van 25 april
over een andere toepassing. Mijn vraag is specifiek gericht op zonnedelen.

Ik kijk vol spanning uit naar 11 juli 2017 om te weten wat de studie zegt over
deze technologie.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Stefaan Sintobin aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over het akkoord binnen de Vlaamse
Regering over de hervorming van de Vlaamse energie-intercommunales
en distributienetbeheerders

– 2069 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Robrecht Bothuyne aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over de hervorming van de energie-
intercommunales

– 2076 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Voorzitter, het nieuws is al langer bekend
dat de Vlaamse Regering een akkoord heeft bereikt over de visienota over de
toekomst van de energie-intercommunales en de distributienetbeheerders.
Eandis en Infrax fuseren, slanken af en gaan deels naar de beurs. Ik heb in mijn
vraag een aantal gevolgen van deze fusie opgesomd. U zult dat ongetwijfeld
aanvullen.

Er zouden vijfhonderd bestuursmandaten geschrapt worden door de fusie. Het
nieuwe bedrijf zal ook gedeeltelijk naar de beurs kunnen gaan om zich te finan-
cieren. Ook de burgers zullen een aandeel kunnen kopen.

Het takenpakket van de distributienetbeheerders zal in de toekomst strenger
worden afgebakend. U wilt een terugkeer naar de kerntaken, die het openbaar
belang dienen. De overstap naar hernieuwbare energie zal, naast het verdelen
van gas en elektriciteit, wel nieuwe taken met zich meebrengen, bijvoorbeeld de
uitrol van de digitale meters en de slimme netten.

De distributienetbeheerders moeten ook lokaal verankerd blijven. Elke gemeente
blijft dus vertegenwoordigd in regionale overlegcomités. De raad van bestuur van
de distributienetbeheerders blijft verantwoordelijk voor beslissingen van boven-
lokaal belang.

Wat mij altijd interesseert in vragen over energie is hoe de energiefactuur voor
de consument kan dalen. De netbeheerders zelf stelden eerder dat een volledige
integratie jaarlijks 100 miljoen euro aan besparingen kan opleveren. Uw
voorstellen sloten volledig aan bij de visie van de netbeheerders. Over het effect
op de stroom- en aardgasfactuur voor de gezinnen en bedrijven bleven ze echter
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op de vlakte. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
stelde dat de impact van de fusie eerder beperkt zal blijven.

De vraag is voor ons hoe de energiefactuur tot een redelijk niveau kan worden
teruggebracht als er eigenlijk niet wordt geraakt aan de bestaande intercommu-
nales. In de visie van de Vlaamse Regering wordt het taboe van de redelijke vergoe-
ding voor het geïnvesteerde kapitaal van de gemeenten nergens in vraag gesteld.

Ik ben ervan overtuigd dat we er allemaal mee akkoord gaan dat de prijsstijging
van de elektriciteitsfactuur grotendeels het gevolg is van hoge nettarieven, hoge
distributienettarieven. In Wallonië worden de nettarieven trouwens al twintig jaar
kunstmatig hoog gehouden op de kap van de consument. Dat zou ergens toch
wel een belletje moeten doen rinkelen bij u, minister.

Minister, op wat baseert de Vlaamse Regering, baseert u zich om te stellen dat
door deze fusie de energiekost zal dalen? Want bij om het even welke maatregel
die wordt aangekondigd, zegt u telkens: ‘Voor mij staat de daling van de energie-
kost voorop.’ Maar veel hebben we daar voorlopig eigenlijk nog niet van gezien.
Hoe staat dit in relatie tot de uitspraken van de VREG van eind maart 2017?

Welke is de uitgebreidere motivering waarom u en de Vlaamse Regering
vasthouden aan de gemeentelijke rol in dit hervormingsverhaal?

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

Robrecht Bothuyne (CD&V): Voorzitter, de regering heeft een aantal weken
geleden twee visienota’s goedgekeurd: eentje op uw voorstel over de hervorming
van het distributienetbeheer en de visie van de Vlaamse Regering daarop en eentje
van minister Homans over de werking van de intercommunales in zijn geheel.

Het is goed dat de Vlaamse Regering hierover mee nadenkt, want op het terrein
wordt er natuurlijk al maanden werk gemaakt van een grote hervorming van ons
netbeheer. Eandis en Infrax hebben een paar maanden geleden al te kennen
gegeven dat zij willen integreren met één werkmaatschappij, die de naam Fluvius
meekreeg. Een aantal weken geleden stond er in de krant een interview met de
beide voorzitters van de twee bestaande werkmaatschappijen. Daarin werd
duidelijk aangegeven dat het de bedoeling is om daarmee een kleine, maar toch
merkbare vermindering van de elektriciteits- en gasfactuur te realiseren, zoals de
heer Sintobin daarnet al vermeldde.

Het is belangrijk om in dit verhaal te blijven benadrukken dat de doelstelling niet
alleen moet zijn om de factuur zo laag mogelijk te houden, maar vooral ook dat we
het netbeheer in Vlaanderen zo performant mogelijk willen organiseren. Wij
hebben een heel performant net, met nu al vijf jaar op rij dalende tijden waarop de
Vlaming geen elektriciteit of aardgas kan gebruiken, dus steeds minder onder-
brekingen in ons net. Het is echt een sterk net, dat in de toekomst vooral ook een
slim net moet worden. Die performantie is, naast het onder controle houden van
de factuur, een heel belangrijke doelstelling bij elke hervorming die op tafel ligt.

Fluvius wordt dus de werkmaatschappij van de elf intercommunales die op dit
moment actief zijn in energiedistributie in Vlaanderen. Op dit moment is dat nog
een lappendeken. De hervorming die de aandeelhouders op het oog hebben,
moet onder andere een beter aaneengesloten werkingsgebied van de intercom-
munales voor ogen hebben, en ze heeft dat ook voor ogen. Het is een zeer goede
zaak dat de Vlaamse Regering dat met de visienota mogelijk wil maken en onder-
steunen in deze legislatuur.

Daarnaast was er het nieuws dat, door de participatie samen te brengen van zeven
financieringsintercommunales die een hernieuwbaar energieproject hebben, er één
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gemeentelijke hernieuwbare energieholding zou worden gecreëerd, waarbij ook
burgerparticipatie mogelijk wordt gemaakt. Dat geldt dus niet voor het netbeheer,
maar wel voor het luikje participatie in hernieuwbare energie, waarbij we met z’n
allen mee kunnen gaan investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in
Vlaanderen. Uiteraard is dat een goede zaak. De vraag is hoe we dat operationeel
kunnen maken.

Minister, er zijn twee bewegingen bezig. Enerzijds op het niveau van de inter-
communales, waar al een hele tijd wordt gewerkt aan de integratie en fusie van
de werkmaatschappijen. Anderzijds hebt u namens de Vlaamse Regering een
visienota goedgekeurd. Belangrijk is dat dat alles in dialoog gebeurt met de
steden en gemeenten die hier de belangrijkste actoren zijn. Hoe zult u die dialoog
concreet vormgeven? Wat is de timing die u daarbij voor ogen hebt?

Verder heb ik een vraag over herschikking van de intercommunales. Hoe kunt u
die begeleiden? Is het inderdaad de bedoeling dat de groepen van de gemeenten
die de elf intercommunales uitmaken, zo worden herschikt dat ze een bij elkaar
aansluitend gebied omvatten?

Er moet een holding worden gecreëerd voor gemeentelijke hernieuwbare energie-
projecten. Graag kreeg ik wat uitleg bij de selectie van de financieringsinter-
communales die worden betrokken in dit verhaal. De waarde van de huidige
participaties is daarbij natuurlijk een bijzonder belangrijk element. Ook daarover
kreeg ik dus graag wat duiding. Over welke mogelijkheden tot participatie voor
de Vlamingen spreken we hier effectief? Wat is de timing van de hervorming die
u voor ogen hebt?

Wat is de positie van de gemeenten in die nieuw op te richten gemeentelijke
holding? Zal elke gemeente rechtstreeks kunnen participeren in de holding, of
gebeurt dat via de bestaande tussenstructuren? Is het de bedoeling dat de
gemeenten daar de dominante aandeelhouder blijven, of ziet u daar andere
evoluties in mogelijk? Graag had ik ook een woordje uitleg over de visie op de
participaties van de lokale besturen in PubliT en Publigas. Op welke manier ziet u
dat evolueren met betrekking tot de positie van de gemeentes in de transmissie-
netbeheerders?

Welke timing wilt u hanteren voor de implementatie van de visienota? En welke
concrete besparing zal dit wanneer opleveren voor de Vlaamse energieconsu-
ment?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Bedankt, collega’s Sintobin en Bothuyne, voor jullie
vragen. Mijn visienota, die op 5 mei goedgekeurd is door de Vlaamse Regering, heeft
wel iets meer om het lijf dan enkel en alleen het samengaan van Eandis en Infrax als
werkmaatschappij, waarop voornamelijk werd gefocust. Het gaat inderdaad ook over
het afslanken van de raden van bestuur van deze energie-intercommunales en over
een visie op ietwat langere termijn naar een multi-utilitywerkmaatschappij, maar
ook het rationaliseren van de financieringsintercommunales.

Zoals duidelijk en omstandig omschreven in de visienota, blijft de gemeente een
belangrijke speler in het distributiebeheer. De reden is vrij voor de hand liggend.
Ik hoef u dat niet meer uit te leggen, maar het lokale niveau komt meer en meer
in het vizier bij decentrale productie. De lokale verankering is volgens mij essen-
tieel. De gemeenten dragen ook bij – of zouden dat toch moeten doen – tot het
verwezenlijken van de hernieuwbare-energiedoelstellingen. Ik hoop dat ze dat in
de komende periode ook doen. Ze zijn ook medeverantwoordelijk voor de inves-
teringen in een performant distributienet.
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Zoals u ongetwijfeld weet, worden de gesprekken reeds gevoerd binnen Intermixt
en INTER-REGIES. De gesprekken verlopen in een constructieve sfeer tussen de
vertegenwoordigers van de gemeenten. Op de algemene jaarvergadering van
Eandis heb ik de voorzitter, Koen Kennis, daar duidelijk uitleg over horen geven.

Een wijziging in de groepering van de intercommunales is niet direct aan de orde.
Het is de keuze van de gemeenten om binnen de twee gestelde voorwaarden te
kiezen voor een distributienetbeheerder. Die voorwaarden zijn: eenzelfde inter-
communale voor gas en elektriciteit en aaneensluitende geografische gebieden.

De fusieoperatie van de financieringsintercommunales is inderdaad in eerste
instantie een doorgedreven fusie binnen de gemengde sector. Maar in de visie-
nota staat ook dat er zal worden bekeken hoe dat binnen de zuivere sector kan
worden aangekaart. Door een verschil in structuren is het immers geen evidentie
om dat onmiddellijk op te starten.

Collega’s, de nieuwe holding rond hernieuwbare energie zal ook onderhevig zijn
aan de beperking van het aantal leden van de raad van bestuur, dus maximaal
vijftien leden, van wie minstens een derde van het andere geslacht moet zijn.
Momenteel zijn de gesprekken lopende over de nieuwe structuur. Dat is een onder-
deel van de gemeentelijke autonomie. Ik pleit voor zo weinig mogelijk tussen-
structuren, maar natuurlijk wel met voldoende inspraak en zeggenschap van de
gemeenten. Dat kan bijvoorbeeld geregeld worden via een algemene vergadering.
Het is inderdaad de bedoeling dat de gemeenten de grootste aandeelhouder blijven
binnen de holding. Op termijn kan dat desnoods evolueren.

De aandelen PubliT en Publigas zullen inderdaad niet langer worden aangehouden
binnen de financieringsintercommunales, maar zullen op het niveau van Fluvius
aangehouden worden via de energie-intercommunales.

Ik maak er geen geheim van dat ik de ambitie heb om deze nota zo snel mogelijk
gerealiseerd te zien. Ik merk dat het op het terrein vrij fors vooruit gaat. Dat is een
goede zaak. Wat betreft de aspecten in het Energiedecreet, vertrekt de wijziging
van de bepalingen vandaag nog naar de Inspectie van Financiën. Het doel is dan
ook om dit over enkele weken al voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

En inderdaad, dit zal en moet voor de consumenten een besparing opleveren.
Hoeveel en wanneer precies, daar zal ik me nu niet over uitspreken. Wel is het zo
dat er een studie bestaat van de netbeheerders, maar ik ga me daar nu niet op
vastpinnen, omdat die ongetwijfeld uitgaat van een aantal andere assumpties
dan wat hier in de visienota overeengekomen is.

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Minister, ik weet ook wel dat uw visienota
wat meer is dan alleen de fusie van Eandis en Infrax. Er zullen in de nabije toe-
komst in deze commissie ongetwijfeld nog verschillende debatten gevoerd
worden over de verschillende deelaspecten van de visienota. Tot daar geen
probleem.

U legt in uw antwoord de klemtoon op de rol van de gemeenten en het belang
van de gemeenten in het hele verhaal. U weet dat wij daar een andere visie op
hebben, omdat wij vinden dat elektriciteit een basisbehoefte is en dat elektriciteit
een strategische sector is voor een maatschappij, voor een gemeenschap, voor
een regio, en dat de Vlaamse overheid die energiesector in handen zou moeten
nemen, wat automatisch ook een Vlaamse verankering zou betekenen.

Ik weet natuurlijk ook wel dat de gemeenten daar toch een financieel voordeel bij
hebben, via de dividenden. Ik begrijp dat men vanuit die visie zegt het belang en
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de rol van de gemeenten te laten zoals die zijn, en die intercommunales niet af te
schaffen. Wij zijn dus een andere mening toegedaan.

Minister, ik heb niet alle verslagen bij van alle aankondigingen van de afgelopen
maanden, of sedert u minister bent. U zegt immers altijd dat u pas minister bent.
Het was vrij recent uw verjaardag, dacht ik. Bijna telkens opnieuw eindigt u met
te zeggen dat de factuur van de consument zal dalen, maar op geen enkel mo-
ment kunt u dat waarmaken. U zegt nu vandaag ook weer dat u niet weet
wanneer en met hoeveel, dat we dat wel zullen zien. Dat wordt een beetje de
rode draad in uw antwoorden en in uw communicatie. Misschien zult u op een
bepaald moment te ver hebben gedraaid en zal de consument u niet meer gelo-
ven. Het vertrouwen dat de consumenten deels in u als minister van Energie
hebben, zal misschien stilaan wegebben. Men kan niet maanden, jaren aan een
stuk zeggen dat de energiefactuur zal dalen als dat niet daadwerkelijk gebeurt. Ik
zou dus willen aandringen op maatregelen. U hebt dat immers ook aangekondigd
bij de uitrol van de slimme meter. Er zijn altijd wel een aantal instanties die uw
verhaal of uitleg daarover in twijfel trekken. Ik zou u dus willen vragen om toch
eens concreet te zijn wat de daling van de energiefactuur betreft.

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

Robrecht Bothuyne (CD&V): Minister, ik dank u voor het antwoord. Het is heel
goed dat u inderdaad uitgaat van die lokale verankering van onze distributie-
netten. Daar zit een heel grote logica in. Dat is gelinkt aan de ontwikkeling van
decentrale energieproductie en de participatie die we op een niveau zo dicht
mogelijk bij de burger willen gaan organiseren. Het is ook helemaal in lijn met
het regeerakkoord. Daarin staat letterlijk dat in overleg met de gemeentes een
visie wordt uitgewerkt op de ontwikkeling van onze nutssectoren. Ik denk dat dat
overleg met de gemeentes de rode draad moet zijn in uw werkzaamheden hier-
omtrent, in de implementatie van uw visie in de komende weken en maanden.

U bent wat snel over een aantal vraagjes van mij heen gegaan. Met betrekking
tot die holding voor hernieuwbare-energieprojecten had ik graag wat meer inzicht
gehad in de structuur die daaraan wenst te geven, aan de waarde van de kapi-
taalsparticipaties die u daarin wenst te integreren. Er is ook de verhouding met
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Via PMV houdt men immers uitein-
delijk toch ook een aantal participaties in projecten voor hernieuwbare energie
aan. Is het eventueel de bedoeling om die ook mee in te brengen in die nieuwe
holding, en op die manier de waarde van de holding wat op te krikken?

De voorzitter: De heer Danen heeft het woord.

Johan Danen (Groen): Dit is inderdaad een heel interessant domein om over te
discussiëren of vragen over te stellen, en het laatste woord zal er allicht nog niet
over zijn gezegd, of dat zal natuurlijk nooit het geval zijn, omdat het de hele tijd
in beweging is. Wat me wel vreemd lijkt, is het volgende. Eandis en Infrax gaven
al een hele tijd geleden te kennen dat ze wilden fusioneren. Ik heb begrepen dat
hun raden van bestuur dat zelfs hebben beslist. Daarna kwam dan de visienota
van de Vlaamse Regering, waarin werd gesteld dat het goed zou zijn dat ze dat
zouden doen. Nu weet ik wel dat er veel meer in zat dan dat alleen, maar ik vind
dat wel een beetje een rare volgorde. Maar goed, de kleur van de kat doet er
minder toe, als ze maar muizen vangt.

Minister, wat me wel interesseert, is welke instrumenten u in handen hebt, welke
instrumenten het beleid in handen heeft om die visienota daadwerkelijk te kun-
nen realiseren. Ik heb immers toch begrepen dat de distributienetbeheerders en
de werkmaatschappijen vooral door de gemeenten worden bevolkt, of die zijn
toch de aandeelhouders. In welke mate kan de Vlaamse overheid daar ten
gronde ingrijpen? Ik heb ook een aantal keren informeel met topmensen van
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Eandis en Infrax gesproken. Ik moet zeggen dat ze natuurlijk het meeste van wat
deze regering doet, toejuichen of omarmen, maar ze hebben soms ook wel
vragen bij de zogenaamde ‘bemoeienissen’ van de Vlaamse Regering. Daarmee
wil ik niet zeggen dat niet iedereen de rol moet spelen die hij te spelen heeft.

Ik wil ook gebruikmaken van deze gelegenheid om te zeggen dat ik ook wel vind
dat Vlaanderen zelf kapitaal zou kunnen steken in de netten, omdat dat toch wel
strategische sectoren zijn. Dat is een beetje wat de heer Sintobin net zei. Ik ben
het vaak niet met hem eens, en ook niet ten gronde wat dit betreft, maar ik vind
wel dat voor zulke strategische assets Vlaanderen wat meer zou kunnen doen,
zo’n beetje naar het model van De Lijn. Ik begrijp daarbij echter natuurlijk ook
wel dat ervoor moeten worden gezorgd dat de gemeenten zelf, omdat er vaak op
hun grondgebied wordt gewerkt en zij ter zake ook steeds meer bevoegdheden
krijgen, ook betrokken blijven bij het hele gebeuren. Daarover kunnen geen
misverstanden bestaan.

Mijn hoofdvraag is dus: welke instrumenten hebt u in handen om de visienota op
korte termijn te kunnen realiseren?

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Ik heb nog een aantal bedenkingen en bemerkingen bij
hetgeen de collega’s zeggen, en nog een paar specifieke vragen. Het is inderdaad
een boeiende discussie: moet dit alles in handen blijven van de gemeentes of niet?
Ik denk dat de consequentie ook duidelijk is. Momenteel zijn de assets, de eigen-
dom van de kabel en van de buis, wel degelijk van de gemeentes. Wat krijgen de
gemeentes daarvoor in ruil? Een soort billijke vergoeding, die wordt vastgelegd door
de regulator. Er is niet meteen een kapitaalsbehoefte, zeker niet als de twee nu
samengaan. Het is niet zo dat ze morgen plots 1 of 2 miljard euro nodig hebben.

Dat staat in schril contrast met hoe het vroeger was. Dat komt deels door de
genomen beslissingen met betrekking tot de groenestroomcertificaten, enzo-
voort. Als Vlaanderen dit alles dan geheel of gedeeltelijk zou moeten overnemen,
krijgen de steden en gemeenten op dat ogenblik een financiële injectie, maar dan
missen ze wel het jaarlijkse dividend. Dat kan gaan over 250 tot 280 miljoen
euro per jaar. Dat kan betekenen dat de gemeentebelastingen zullen verhogen of
dat er minder inkomsten zullen zijn. Persoonlijk ben ik daar ook geen voorstan-
der van. We spreken over een totale waarde van 5 tot 6 miljard euro. Minister,
dat hebt u wellicht niet zomaar in uw zakken zitten?

Wat betreft de discussie over wie eerst of laatst komt, is er op het moment dat
de ontwikkelingen in Wallonië aan de gang waren, een conceptnota op tafel
gelegd door onze partij, die niet nieuw was in die zin dat daar al voor een stuk
binnen de DNB- werkmaatschappijen over nagedacht was. Soms wordt wel ge-
zegd dat mocht Vlaanderen dit ondersteunen, het voor hen gemakkelijker zou
zijn om bepaalde zaken goedgekeurd te krijgen door al die kleinere raden van
bestuur. Die wisselwerking lijkt me interessant: het gaat om iets dat bottom-up
gegroeid is, en dat top-down bevestigd wordt. Er is op die manier gewerkt, wat
volgens mij ook de goede manier is. Dat betekent nog niet dat we alles tot in de
kleinste details moeten blijven opvolgen. Het blijft nog altijd een ontwikkeling die
zich van onder naar boven afspeelt. Als we de gemeenten niet mee hebben in dit
verhaal, kunnen we vergeten wat we willen doen met Intermixt, Publigas, enzo-
voort. Het zijn de gemeenten die met hun geld aan de slag zullen gaan, maar af
en toe een schouderklop vanuit dezelfde visie kan nuttig zijn voor beide niveaus.

Mijn bijkomende vraag gaat over de timing. Die vraag is misschien moeilijk te
beantwoorden, aangezien dit afhankelijk zal zijn van hoe snel dit alles op het
lokale niveau vanuit de gemeenten verder groeit. Het zou jammer zijn dat we
door te veel bemoeienis van bovenaf uiteindelijk het deksel op de neus zouden
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krijgen. De fusie is nu op gang gebracht. Aanvankelijk was er sprake van 2019 of
2020, nu is de streefdatum al vroeger. We moeten nu motiveren en onder-
steunen, maar niet te veel betuttelen.

Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Ik wil terugkomen op twee elementen uit
de nota. Het eerste is het aanpakken van investeringen in productie. Minister, we
hebben gemerkt dat het kluwen van financieringsintercommunales niet altijd heel
transparant was en ik heb uit de nota begrepen dat u daar een sterke visie over
hebt ontwikkeld, waarbij de gemeenten ingeschakeld zullen worden om lokaal en
hernieuwbaar te produceren – dus liefst geen windmolens in Aruba, maar op het
eigen grondgebied. Dat is een interessante piste, misschien kunt u dat nog wat
meer toelichten?

Het tweede element is dat de fusie tussen Eandis en Infrax is ingegeven door een
efficiëntiebehoefte. De bedrijven zelf hebben aangegeven dat de potentiële
besparingen na de integratie tot 100 miljoen euro per jaar kunnen oplopen. Ik
denk dat het gezond is om op die manier de tarieven naar beneden te kunnen
halen. Mijnheer Sintobin, het is wel zo dat de minister zich steeds heeft geën-
gageerd om er alles aan te doen dat de tarieven dalen, maar hij is niet de
manager van Eandis of van Infrax en ook niet de voorzitter van de raad van be-
stuur van de intercommunale. Wat het net-aspect betreft, kan hij enkel proberen
een gunstig klimaat te organiseren en zoals de heer Gryffroy het goed heeft
omschreven, ervoor te zorgen dat goede plannen een extra steun in de rug zijn
zodat ze politiek volledig afgedekt zijn.

In de visienota wordt ook gesproken over het kerntakendebat. We moeten daar zeer
alert over zijn. De energietransitie biedt tal van opportuniteiten, we hebben het net
nog over de blockchaintechnologie gehad en het woord aggregatoren is gevallen, er
wordt gediscussieerd over flexibiliteitsvergoedingen en over flexibiliteit in de markt
zetten. Er wordt ook gesproken over kleinschalige opslag. Dit zijn allemaal nieuwe
rollen in een mogelijk energiemodel, waarbij we goed moeten kijken wie welke rol
voor zijn rekening zal nemen, en dus ook welke rol de distributienetbeheerder zal
opnemen. Minister, u gaf terecht aan dat we behoedzaam moeten zijn met het
toekennen van nieuwe taken aan de distributie-netbeheerder. Het kerntakendebat
wordt intussen dus ook bij de operatoren aangevat. Hoe zal het kerntakendebat rond
de taak van de distributienetbeheerders verder gevoerd worden?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Ik zal mijn visie nogmaals proberen te verduide-
lijken en al uw vragen te beantwoorden.

Mijnheer Sintobin, ik denk dat de keuze van de gemeenten primeert. U kunt daar
een andere mening over hebben dan ik. U weet dat ik een echte liberaal ben en u
merkt dat ik geen grote voorstander ben van een staatsmaatschappij, een energie-
bedrijf of distributienetbedrijf dat volledig in Vlaamse handen is en waar niemand
anders nog iets mee te maken heeft. Inderdaad, ik pas daarvoor, en heb dat altijd
zo aangegeven. Ik ben begonnen met te zeggen dat ik het initiatief bij de gemeen-
ten wil houden omdat ik ze wil responsabiliseren. Een belangrijk element uit de visie-
nota is dat ik de gemeenten oproep om, naast het innen van de dividenden die ze
krijgen van de distributienetbedrijven, ook volop hun gewicht in de weegschaal te
werpen om mee te werken aan het hernieuwbaar energieprogramma dat Vlaanderen
nodig heeft. Het moet van onderuit komen, de gemeenten en de lokale besturen zul-
len de komende maanden het verschil maken in het overtuigen van hun inwoners en
burgers om effectief het verzet tegen een aantal windmolenprojecten te laten varen.

Ik roep de gemeentebesturen echt op om wat meer verantwoordelijkheid te
nemen. Ik geef eerlijk toe dat ik soms wat ontgoocheld ben in het gebrek aan
moed van sommige lokale bestuurders om duidelijk te maken dat deze windmolens
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ook het algemeen belang dienen. Ik stel alleen maar vast dat in macrostudies het
overgrote deel van de Vlamingen absoluut voorstander is van windmolens maar
dat het probleem zich telkens voordoet op de microsituatie, dus op de lokale
situatie, waarbij de meeste weerstand dan nog komt van de lokale besturen hier
en daar. Ik roep iedereen op om daar meer verantwoordelijkheid te nemen, mijn-
heer Sintobin. Inderdaad, ik ga niet tornen aan het innen van dividenden, want
dan krijg je inderdaad het verhaal dat men dan belastingen begint te heffen omdat
de dividenden wegvallen. Dan zit je in een straatje zonder einde. Ik roep de lokale
besturen wel op om de facturen van hun inwoners mee te helpen naar beneden
brengen door te investeren in hernieuwbare energie.

Mijnheer Sintobin, ik heb een goede tip voor u. Ik ben op dit moment in heel het
land een energieronde aan het doen, gisterenavond was ik nog in Anzegem. Ik
kom op 19 juni naar Sint-Eloois-Winkel, dat is vlak bij u in de buurt. U krijgt daar
een volledige uiteenzetting van mij over mijn energiebeleid. Als u daar naartoe
komt, zal het misschien duidelijk worden waar ik naartoe wil en op welke manier
de factuur voor de burger in elkaar zit. Voor andere geïnteresseerden: volgende
week zit ik ook nog in Niel in de provincie Antwerpen. Het staat open voor alle
burgers. Ze kunnen mij daar zoveel vragen stellen als ze willen. Ik heb er al een
pak gedaan. Heel interessant.

Mijnheer Sintobin, ik ga over die factuur niet opnieuw beginnen te discuteren. Als u
het hebt over een rode draad, dan kan ik die rode draad daarin alleen maar
bevestigen, maar ik ga niet weer met een welles-nietesspelletje beginnen. U weet
zeer goed hoe de factuur is samengesteld. Die factuur verander je niet van vandaag
op morgen, in een ruk. In de factuur zitten heel wat elementen uit het verleden. De
verhoging van de elektriciteitsfactuur is in tegenstelling tot wat sommigen beweren,
niet enkel en alleen het gevolg van deze regering maar is ook het gevolg van
beslissingen van vorige regeringen. Ik ga stoppen met daar een discussie over te
voeren. Als u zegt dat wanneer een minister een jaar op post zit, hij de factuur dan
al drastisch kan laten dalen, dan bent u de mensen blaasjes aan het wijsmaken. Ik
kan ze op termijn wel doen dalen door te werken aan de verschillende componenten
van de energiefactuur, maar heel wat componenten van de energiefactuur betreffen
niet eens mijn bevoegdheid. Het is de bevoegdheid van ofwel de federale overheid,
ofwel de federale regulator, ofwel de Vlaamse regulator, waar ik ook geen enkele
bevoegdheid over heb, en die trouwens tot jullie bevoegdheid behoort.

Ik wil alleen maar zeggen dat het bevriezen van de distributienettarieven in het
verleden heeft geleid tot een put van 2 miljard euro. Ik kan dat niet wegtoveren,
mijnheer Sintobin, en u weet dat. U probeert telkens opnieuw te doen alsof ik wel
kan toveren. U dicht mij kwaliteiten toe die ik absoluut niet heb.

Ook de dividenden van de gemeenten worden niet vastgesteld door mij maar
door de regulator. De tarieven moeten effectief verlagen.

Mijnheer Bothuyne, de waarde van de hernieuwbare-energieholding – ik heb al ge-
zegd dat we daar een nieuwe, mooie naam voor moeten vinden – is nu inderdaad
beperkt tot ongeveer 75 miljoen euro. Het doel is natuurlijk dat dat bedrag aan-
groeit en dat we dat laten gebeuren door participatie van de burgers, door de
burgers te stimuleren mee te stappen in het verhaal van hoe we onze her-
nieuwbare-energiedoelstellingen kunnen halen en hoe we daar een stuk rendement
uit kunnen halen. Hernieuwbare energie is niet alleen een verhaal van kosten: her-
nieuwbare energie heeft ook return, een rendement. Het is terecht dat de return
van de hernieuwbare energie er niet voor enkelingen, voor firma's of voor gemeen-
ten moet zijn, maar dat ook de gewone burger daar mee in kan participeren.

Na alle energievergaderingen die ik heb gehad, zoek ik nog altijd naarstig naar
die ene Vlaming die mij kan overtuigen van het feit dat hij verlies heeft geleden
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aan zijn zonnepanelen. Ik vind hem niet. Dat is wel een heel duidelijke bood-
schap aan alle Vlamingen: iedereen die zonnepanelen plaatst, wint. Af en toe is
er wel wat ongenoegen en gemor over het feit dat er een prosumententarief is,
dat een aantal zaken niet snel genoeg gaan of dat die batterij er nog niet is,
maar iedereen wint. Maar iemand die geen zonnepanelen kan plaatsen of beperkt
is in het plaatsen van zonnepanelen, wat vandaag nog het geval is, die kan mee
participeren in dit verhaal.

Ik denk dat het zelfs na de burgerparticipatie ook moet evolueren naar een
beursgang. De structuur die zou moeten worden aangenomen, mijnheer
Bothuyne, moet een structuur zijn die op termijn ook naar de beurs kan. Daarom
zeg ik heel duidelijk dat dit het best een naamloze vennootschap is. Als je nu de
structuren maakt, dan zorg je ervoor dat ze de volgende stappen kunnen zetten.

Mijnheer Danen, u vraagt me welke hefbomen ik heb. Ik ben niet over een nacht
ijs gegaan. De heer Gryffroy heeft het al heel mooi voor mij vertaald – u weet dat
hij af en toe een beetje mijn woordvoerder is. Ik ben bottom-up gegaan. Ik heb
inderdaad niet alleen informeel met Eandis en Infrax gesproken, u mag dat gerust
weten, ik heb rond de tafel gezeten met de distributienetbeheerders. Daar is niets
geheims aan. Ik heb gezegd dat we dringend een aantal zaken vooruit moeten
doen gaan. Hoe pakken we dat aan? Dat een aantal ideeën en de visie op een
bepaald moment zeer gelijklopend waren, dat geef ik toe. Was dat 100 procent
gelijklopend? Neen. Er staan in de visienota dingen die de distributienetbeheerders
liever anders hadden gezien. Ik geef eerlijk toe dat er dingen niet in staan die ik er
liever wel in had zien staan. Maar goed, op een bepaald moment kom je tot een
vergelijk. Ik heb trouwens nog maar pas vorige week een toespraak gehouden
voor de algemene jaarvergadering van Eandis. Ik heb daar uitgelegd hoe we tot
die situatie zijn gekomen. De distributienetbeheerders zitten op dat vlak op één
lijn. Ik zie ze in een heel snel tempo de zaken uitvoeren die in de visienota staan.

Deze nota is ook goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat betekent dat ik
ook op dat vlak toch wel heel duidelijk de steun heb van de meerderheid in dit
parlement, die mee zal helpen om toch een aantal zaken zeer snel vooruit te
doen gaan.

Ik herhaal nogmaals wat ik aan de heer Sintobin heb gezegd: ik heb er geen pro-
bleem mee dat Vlaanderen op een bepaald moment een participatie zou nemen
in Fluvius, maar sowieso geen meerderheidsparticipatie. Ik pas voor een Vlaams
staatsbedrijf. Ik denk dus dat mijn keuze heel duidelijk is. Als er een kapitaals-
verhoging moet zijn, als die nodig is om investeringen te doen, dan geef ik er de
voorkeur aan om op termijn een beursgang te organiseren en iedereen mee te
laten participeren in plaats van enkel de overheid. Er is geen enkel probleem en
geen enkel bezwaar tegen. Het feit dat er op dit moment geen vers geld nodig is
in heel deze operatie, heeft ertoe geleid dat we niet onmiddellijk die stap zetten,
maar ik blijf er persoonlijk voorstander van. Ik weet dat er verschillende menin-
gen over zijn, maar u hebt alleszins mijn mening.

Mijnheer Gryffroy, ik denk dat u gelijk hebt. Ik probeer en heb geprobeerd een
draagvlak te creëren van onderuit. Ik vind dat trouwens in alle dossiers die men
aanpakt, de beste oplossing: nagaan op welke manier men de spelers op het
terrein mee heeft. Dat we dat in bottom-up doen en dat we dan in snelheid gepakt
worden, zoals een krant heeft getiteld, daar heb ik absoluut geen probleem mee.
Ik heb er maar een probleem mee als ik in de tegenovergestelde richting gepakt
word. Als ik een bepaalde richting wil uitgaan en je krijgt de tegenovergestelde
beweging, dan is er pas een probleem. Maar als je in een bepaalde richting wilt
gaan en je voelt aan dat men sneller wil gaan dan was gepland, dan kan ik toch
alleen maar tevreden zijn. Zo zal ik een zeer gelukkige minister zijn als ik op het
einde van de legislatuur vaststel dat we sneller dan verwacht de factuur hebben
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kunnen doen dalen, maar nog veel gelukkiger als ik zie dat de Vlamingen en de
bedrijven en de overheid nog veel meer hebben gedaan op het vlak van her-
nieuwbare energie dan we oorspronkelijk hadden gehoopt en verwacht. In heel wat
landen is dat trouwens zo. Ik ben er bijna zeker van dat Vlaanderen dat ook kan.

Ik ben ambitieus. Mijnheer Gryffroy, nog voor de zomer krijgt u al een eerste
lezing van de aanpassingen die we moeten doen aan de distributienetbeheerders.
Ik ga er in de komende weken werk van maken. Ik ga nog voor de zomer naar de
regering zodat het hele proces zeer snel kan worden doorlopen. Dat is wat ik
moet doen als overheid en wat jullie moeten bekrachtigen. Ik ben er zeker van
dat op dit moment de distributienetbeheerders volop bezig zijn. De contacten zijn
er trouwens. Een van de elementen in de visienota is dat we een protocol met
elkaar afsluiten om heel goed met elkaar vast te leggen op welke manier we zul-
len communiceren.

De minister van Energie is niet de baas van Fluvius, maar uiteraard zijn we wel
een belangrijke partner. Het energiebeleid in Vlaanderen en de distributienet-
beheerders moeten op goede voet met elkaar kunnen samenwerken.

Hernieuwbare energie en productie van hernieuwbare energie zal met de gemeen-
ten zijn of niet zijn. Als de gemeenten naar de andere kant kijken, zal het niet
vooruit gaan. Zij hebben een ongelooflijke voorbeeldfunctie. Heel wat gemeenten
hebben het burgemeestersconvenant ondertekend. Heel wat gemeenten, alle bur-
gemeesters die ik tegenkom, zoals onlangs nog op een studiedag over her-
nieuwbare energie van de VVSG, hebben mij bevestigd dat de wil er is. Ook
burgemeesters die behoren tot partijen die vandaag in de oppositie zitten, geven
volop hun medewerking. Ik vraag af en toe wat er moet gebeuren.

Als we dan spreken over de financieringsintercommunales, dan is de richting die
ik wil uitgaan in de visienota, heel duidelijk geïnspireerd door de wetenschap dat
een aantal financieringsintercommunales van gemeenten aan het zoeken waren
naar nieuwe investeringsmogelijkheden voor hernieuwbare energie in het buiten-
land. Er was een financieringsintercommunale plannen aan het maken om in
Nederland en het Groothertogdom Luxemburg investeringen te gaan doen in
hernieuwbare energie. Dan zeg ik heel duidelijk en heel klaar dat ik als minister
van Energie wil dat de financieringsintercommunales van de gemeenten in de
eerste plaats investeren in hernieuwbare energie in Vlaanderen. Dat is de cruciale
factor die we moeten onderzoeken. Ik denk dat we met deze holding en deze
stap toch wel een richting uitgaan die heel logisch is. We laten de gemeenten en
daarbij de burgers participeren in hernieuwbare-energieprojecten in Vlaanderen.
Trouwens, ik moet u eerlijk zeggen dat ik in de provincie Limburg al heel mooie
voorbeelden zie van gemeenten die samenwerken. Er is ook een bedrijf als
Aspiravi, waar ook al heel wat gemeenten in participeren. Ook daar zie ik bijvoor-
beeld investeringen in Curaçao, en ik zie ze liever investeren in Vlaanderen.

Ik ben absoluut vragende partij om zo snel mogelijk van start te gaan met het
kerntakendebat. Ik besef dat dit een heel cruciaal onderdeel is van de visienota
en dat we daar misschien toch nog wel een serieus en ernstig debat over zouden
moeten voeren met de distributienetbeheerders over wat absoluut prioritair is,
over wat absoluut kerntaken zijn en over wat absoluut geen kerntaken zijn van
een distributienetbeheerder of een werkmaatschappij.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): Minister, ik zal in mijn agenda nakijken of
ik aanwezig kan zijn in Sint-Eloois-Winkel. Het is wel niet vlak bij de deur, want
ik verhuis binnenkort naar Brugge. Maar goed, er zijn geen afstanden in Vlaan-
deren.

Ik ben gelukkig dat ik niet zoals u een donkerblauwe liberaal ben. Vandaar dat
onze visie verschilt wat de strategische sector, zoals de energiesector, betreft.
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Ik pleit er niet voor om de energiesector volledig in handen van de Vlaamse
overheid te brengen. Ook burgers moeten kunnen participeren. Maar de Vlaamse
overheid moet een meerderheidsparticipatie hebben. Wat de beursgang betreft,
weet u ongetwijfeld ook dat bijvoorbeeld een Chinees staatsbedrijf aandelen kan
kopen. Zo’n scenario was overigens de aanleiding voor de fusie van Eandis en
Infrax; zonder was het er misschien nooit van gekomen.

Ik begrijp uw oproep, wat de gemeenten betreft. Er zijn gemeenten die inspan-
ningen leveren. Maar er zijn ook gemeenten die de dividenden zien als inkom-
sten, en voorts niets ondernemen. Wat windmolens betreft, kan ik u voorbeelden
geven van verzet van het publiek en actiegroepen, maar ook van verzet van
lokale besturen. In onze provincie denk ik dan aan Lichtervelde, en ook elders is
dat het geval. Dat gebeurt met het oog op stemmenwinst. Het is dus niet altijd
evident om op een kleine oppervlakte zomaar windmolens te gaan neerpoten. Ik
ben er overigens van overtuigd dat we ondanks uw ambitie en uw inspanningen
op deze manier, met het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, nooit, maar
dan ook nooit de klimaatdoelstellingen zullen halen. Een aantal van die hernieuw-
bare-energietechnologieën zullen binnen enkele jaren achterhaald zijn.

Een aantal van mijn vragen gaan natuurlijk over de factuur die de consument
moet betalen. Ik begrijp dat u die factuur niet plotsklaps kunt doen dalen. Maar u
verwijst steeds naar de fouten gemaakt in het verleden. Ik zeg u toch dit: hoe
langer het duurt vooraleer de consument ziet dat de factuur daalt, hoe minder
geloofwaardig u bent. De stijging van de factuur dankzij de ‘Turteltaks’ kon met
één vingerknip worden doorgevoerd, de daling daarentegen helaas niet.

Robrecht Bothuyne (CD&V): Ik zal trachten met een optimistischer noot te eindi-
gen. Wat de rol van de gemeenten betreft: de afgelopen jaren hebben ze bewezen
dat ze sterke en stabiele aandeelhouders van de netbeheerders zijn. Ze verdienen
daarvoor het nodige respect. Vlaanderen als eigenaar van de netten lijkt me geen
goed idee, want zo wordt Vlaanderen rechter en partij. Hier maken we de regel-
geving waaraan de netten zich moeten houden. Als we dan ook nog eens eigenaar
worden, dan ontstaat er een ongezonde situatie. Het is niet omdat men het aandeel-
houderschap van de netbeheerder zou veranderen, dat dit een besparing voor de
energieconsument zal opleveren. Ook de privéaandeelhouder zal zijn kapitaal willen
laten renderen, precies zoals de gemeenten dat van de regulator mogen doen.

Wat het kerntakendebat betreft, moet worden gezegd dat dit debat permanent
wordt gevoerd in de schoot van de netbeheerders en van intercommunales. Kijk
maar naar de rol met betrekking tot de slimme meters. U gaf in dat verband heel
duidelijk de contouren aan waarbinnen de markt en de netbeheerder hun werk moet
kunnen doen. Kijk ook naar wat we decretaal hebben vastgelegd inzake de produc-
tie: de netbeheerders nemen daarover een terughoudende positie in. Hetzelfde geldt
wat betreft de opslag. Gezien de steeds snellere ontwikkelingen op de energiemarkt
is een kerntakendebat natuurlijk belangrijk. Het moet permanent worden gevoerd.

Wat betreft de holding voor gemeentelijke hernieuwbare-energieprojecten, is het in-
derdaad zo dat we een andere naam moeten vinden. 74 miljoen euro is een relatief
klein kapitaal. Ik meen te weten dat de meeste participaties gaan naar de iets min-
der renderende projecten of naar projecten waarvoor de markt onvoldoende heeft
gezorgd voor het lenigen van de kapitaalbehoeften. De financieringsintercommuna-
les zijn daar in de bres gesprongen. Dat is een belangrijk element dat moet worden
gecommuniceerd wanneer we de burgers vragen om te participeren. De burgers
moeten immers niet de hoogste rendementen verwachten. Ik begreep ook dat de
beursgang iets voor de lange termijn is. Eerst komt er een reorganisatie, en overleg
met de gemeenten. We zullen dat met veel plezier opvolgen en ondersteunen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.
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VRAAG OM UITLEG van Rob Beenders aan Bart Tommelein, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting,
Financiën en Energie, over de federale energieheffing op decentrale
productie

– 2075 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Robrecht Bothuyne aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over de terugbetaling aan gezinnen en
bedrijven van het te veel geïnde bedrag aan federale energieheffing

– 2101 (2016-2017)

VRAAG OM UITLEG van Andries Gryffroy aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over de federale energiebijdrage

– 2108 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a): Voorzitter, minister, collega's, in de media lazen we dat
er 75 miljoen euro te veel zou zijn betaald via de elektriciteitsfactuur. De heer
Gryffroy leverde die cijfers aan. Het gaat om de federale heffing die de
consument betaalde op decentrale productie. Ik bespaar u de technische uitleg
over hoe dat bedrag in de factuur is terechtgekomen. Inmiddels weten we dat, en
daarover is ook informatie in de media terechtgekomen. Er ligt nu een wetgevend
initiatief op het federale niveau ter bespreking om dit in toekomst te kunnen
voorkomen. De gewestregulatoren gaan daarmee akkoord. Het probleem zijn de
saldi van het verleden. Hoe lossen we dat op? Als minister van Energie hebt u
opgeroepen om het te veel geïnde bedrag te laten terugbetalen aan de bedrijven
en gezinnen. Die oproep is terecht. Hoe zullen we dat aanpakken?

Ik heb daarover twee vragen, waarvan de eerste intussen is beantwoord via de
media, namelijk sinds wanneer de DNB’s en gewestregulatoren op de hoogte zijn
van deze overschotten. Ik heb begrepen dat die zijn ontstaan sinds 2011 en dat
het in 2012 al over 6 miljoen euro ging, waardoor al vanaf het begin grote
overschotten zijn ontstaan.

Minister, ziet u als bevoegde minister van de Vlaamse Regering een mogelijkheid
om uw oproep kracht bij te zetten en die 75 miljoen euro terug te laten storten?
Hebt u daarvoor al initiatieven genomen?

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

Robrecht Bothuyne (CD&V): Het is inderdaad de heer Gryffroy die de kat de
bel aanbond. Hij had het in de pers over die 75 miljoen euro die onterecht
geparkeerd zou staan. Die 75 miljoen euro zou afkomstig zijn van de te veel
geïnde federale energieheffing. Het moet de bedoeling zijn dat die zo snel
mogelijk terugvloeit naar waar die vandaan komt.

Vanuit Vlaanderen zou gewacht worden op een initiatief van de Commissie voor
de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) om tot terugbetaling over te
gaan, maar afgaande op de terugbetaling in de andere gewesten, lijkt het erop
dat er toch niet noodzakelijkerwijs op dat initiatief van de CREG moet worden
gewacht.

Minister, kunt u toelichten hoe het komt dat de Vlaamse gezinnen en bedrijven
75 miljoen euro te veel betaald hebben voor de federale energieheffing? Kunt u
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de stappen toelichten die u al hebt gezet of die u zult zetten om die 75 miljoen
euro terug te laten betalen aan de Vlaamse gezinnen en bedrijven?

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Mijn excuses als ik al voor een deel het antwoord zal
geven op de vragen van de collega’s. In mijn vraag staat al het antwoord op de
vragen van de andere collega’s. Ik heb de kat de bel aangebonden.

De voorzitter: Mijnheer Gryffroy, ik heb zeer veel sympathie voor uw
opmerking, maar ik volg gewoon de lijst zoals die op de website van het Vlaams
Parlement is geagendeerd, gelieve u dus te wenden tot de reguliere voorzitter
van de commissie en eventueel ook tot de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Andries Gryffroy (N-VA): U moet luisteren, ik zeg dat ik me excuseer dat ik al
voor een stuk het antwoord zal geven dat de minister moet geven.
(Opmerkingen)

De voorzitter: Doet u gerust.

Andries Gryffroy (N-VA): Ik erger me al een tijd als ik zie hoe de Franstaligen
omgaan met energie: ‘redevance de voirie’, zij verrekenen geen btw. Op die 75
miljoen euro kom ik later terug. De groenestroomcertificaten die bij ons worden
verrekend via de distributienetbeheerder worden daar verrekend via de trans-
portnetbeheerder, via Elia dus. Dat wordt wel correct verrekend, een Franstalig
gezin betaalt meer voor zijn transportnet vanwege die groenestroomcertificaten
dan een Vlaams gezin. Zij hebben het probleem dat zij eigenlijk 50 euro per
gezin meer zouden moeten vragen. Zij vinden het niet leuk dat het transport-
nettarief met 50 euro moet worden verhoogd, zij zouden liever hebben dat Elia
dat voorfinanciert. Voorfinancieren voor een beursgenoteerd bedrijf betekent
echter een kost, en wie zal die kost betalen? Ze zullen er zekerder van zijn dat
enkel de Franstaligen die kost betalen.

Hetzelfde met die 75 miljoen euro. Het is slecht wetgevend werk op federaal
niveau, waarbij Elia een federale energiebijdrage moet vragen voor de hoeveel-
heid stroom die door hun net loopt. De distributienetbeheerders moeten het gaan
opvragen bij de gebruikers, kmo’s, gezinnen enzovoort voor de effectieve netto-
stroom die ze hebben gekocht. Wat doe je dan met de windmolens die injecteren
in het distributienet? Wat doe je met de biogaswarmte-krachtkoppeling (wkk) die
injecteren in het distributienet? Wat doe je met de grote privéparken die injec-
teren in het distributienet? Dat is allemaal stroom die niet eerst langs Elia gaat
om dan in het distributienet te komen, maar die rechtstreeks in het distributienet
terechtkomt. Daardoor is wat de distributienetbeheerders volgens het KB correct
hebben geïnd, groter dan wat Elia eigenlijk zou moeten ontvangen volgens dat-
zelfde KB. Men gaat dit dus oplossen voor de toekomst, maar wat doen we dan
met het verleden?

Er zijn twee mogelijkheden. Een eerste optie is dat iedereen die pot terugstort
aan de federale overheid. Het probleem is echter dat Brussel en Wallonië die pot
al hebben teruggestort aan de consumenten. Het is nu de derde keer in korte tijd
dat ik vaststel dat de Franstaligen veel inventiever zijn om bepaalde zaken te
doen. ‘Redevance de voirie’: zij verrekenen geen btw en het teveel aan federale
energiebijdrage dat zij net als wij hebben, hebben zij al teruggestort. Je moet
maar eens proberen om dat geld van de consumenten terug te krijgen om het zo
naar het federale niveau te brengen. Daarnaast verrekenen zij de groenestroom-
certificaten via de transportnetten.

Wanneer de federale overheid zou vragen om alles terug te storten, bestaat het
risico dat enkel de Vlamingen dat zouden doen. In dat geval kan men dit toch
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niet verdelen over heel België? Dan vloekt er iets in mijn confederaal hart.
Vandaar dat ik de kat de bel heb aangebonden.

De Vlamingen zijn zoals gewoonlijk een beetje braaf geweest en hebben allemaal
naar elkaar gekeken, de distributienetbeheerder naar de Vlaamse regulator en
naar de federale regulator, maar ik denk dat het nu aan u is, minister, om u
boven het gewoel te stellen. Dit moet snel worden geregeld zodat dit geld kan
terugkeren naar de consument.

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Het is niet zo, zoals in de pers is verschenen, dat wij
het dossier op zijn beloop laten, integendeel. De VREG probeert al meer dan twee
jaar om samen met de CREG een oplossing te vinden voor dit probleem. Ik ben
het met u eens dat de oplossing voor de Vlaamse klanten veel te lang op zich laat
wachten. Ik herhaal nogmaals dat dat geld moet worden teruggestort naar die
Vlaamse klanten, en zo snel mogelijk.

Mijnheer Gryffroy, u noemt de regeling in Wallonië en Brussel juridisch inventief.
Maar die regeling is op zijn zachtst gezegd wankel. In essentie betreft het een fede-
rale bevoegdheid, die niet op gewestelijk niveau kan worden gereguleerd. Wallonië
en Brussel kunnen daar dan inventief in zijn, maar ik wil een correcte juridische op-
lossing zodat er achteraf geen problemen ontstaan en men dan zegt dat Vlaanderen
dingen heeft gedaan die wettelijk niet in orde zijn. Ik vind dus dat de Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en mijn federale collega
van Energie daar vaart achter moeten zetten. De CREG stelt dat zij al meer dan een
jaar geleden een ontwerp van KB aan mijn collega-minister van Energie Marghem
heeft overgemaakt. De Vlaamse regulator zou al betrokken zijn geweest bij het
opstellen van dat KB. Deze tekst wordt nu door alle partijen van de Federale
Regering onderzocht. Op dit niveau lijkt het proces dus toch vooruitgang te boeken.

Het kabinet van de federale minister heeft aan de CREG gevraagd om te werken
aan een wettelijke regeling om ook dit probleem op te lossen. Midden juni zal de
CREG over het resultaat van haar analyse beschikken. Dat is dus binnen minder
dan een maand. Dan zal hierover verder overleg worden gepleegd met de CREG.

Collega’s, ik zeg u nogmaals dat mijn geduld ook in dit dossier opgeraakt. Wat te
veel werd betaald, moet worden teruggestort aan de burgers. Het kan niet zijn
dat Vlaamse bedrijven en Vlaamse burgers moeten wachten op hun geld omdat
men op het federale niveau geen vooruitgang boekt en in gebreke blijft. Als
Vlaams minister vind ik dat onaanvaardbaar. Indien er tegen midden juni geen
vooruitgang is geboekt, zal ik het dossier voorbereiden om dit probleem aan te
kaarten op het Overlegcomité met de Federale Regering.

De voorzitter: De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a): Dank u, minister, voor dit duidelijke standpunt waarin wij
u uiteraard volop steunen. Die pot staat al sinds 2011-2012 op de rekening en zal
al wel wat intresten hebben opgebracht. Daardoor kunnen de gezinnen en de
bedrijven wel wat meer terugkrijgen dan wat ze in het verleden hebben betaald.
Als u dan toch dat dossier naar u toe trekt, zou ik u willen vragen om er niet alleen
voor te pleiten dat wat te veel is betaald zou worden teruggestort, maar om ook te
laten berekenen hoeveel intresten er al die jaren zijn misgelopen, zodat de mensen
die er recht op hebben, daar ook een steentje van kunnen terugkrijgen.

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

Robrecht Bothuyne (CD&V): Minister, dank u voor uw duidelijke antwoord en
voor het initiatief dat u in dezen wilt nemen. Het is inderdaad belangrijk dat u,
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indien er niet snel een oplossing op tafel komt, dat via het Overlegcomité op het
hoogste niveau agendeert en op die manier een doorbraak probeert te forceren.
Wij volgen het samen met u graag op en hopen dus half juni op goed nieuws.

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): U duldt het niet langer dat de Vlaamse bedrijven en
gezinnen moeten wachten op de terugkeer van deze centen, maar ik moet wel
vaststellen dat de Franstalige bedrijven en gezinnen ondertussen die centen al
gekregen hebben. Dat is inderdaad de discussie over wat juridisch correct is. Daar
hebt u een punt. Zij hebben misschien iets gedaan wat juridisch niet kan, maar zij
zijn wel zo inventief geweest om het te doen. Ik had gewoon schrik dat op een
bepaald moment die 75 miljoen euro opnieuw over alle Belgen zou worden verdeeld,
want zo zag het er op een bepaald ogenblik naar uit. Ik ben blij dat u zegt dat u het
ter harte zult nemen, maar als het federale niveau daarover blijft treuzelen, kunt u
net hetzelfde doen als wat de Franstaligen en de Brusselaars hebben gedaan.

De voorzitter: De heer Danen heeft het woord.

Johan Danen (Groen): Minister, u zegt dat u zult ingrijpen als er half juni geen
oplossing is. Hebt u indicaties dat er tegen half juni wel degelijk een akkoord zal
zijn? Het wordt nu onderzocht door de partijen. Mijn ervaring is dat als iets wordt
onderzocht, en het lang duurt, dat wijst op grote problemen. Hebt u indicaties
dat er tegen half juni op dat vlak een doorbraak zal zijn?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Ik ben daarover heel formeel en duidelijk: dit moet
zo snel mogelijk worden opgelost.

Mijnheer Gryffroy, u mag mij absoluut niet kwalijk nemen dat ik als minister, die
toch een voorbeeldfunctie heeft in deze maatschappij en in deze samenleving –
allez, ik probeer toch mijn best te doen – in het parlement niet zal zeggen: ‘Omdat
Wallonië en Brussel wankele juridische constructies hebben gemaakt, moeten wij
dat dan ook maar doen.’ Ik heb nog altijd een verantwoordelijkheid als minister
van Financiën en Begroting. Ik wil een juridisch correcte oplossing. Maar ik wil zo
snel mogelijk een oplossing. Het is niet omdat het federale niveau op dit moment
treuzelt… Ik zit erachter. Als het niet in orde komt, zal ik het op de agenda van het
Overlegcomité brengen. Maar ik zal niet kiezen voor het maken van juridisch
wankele constructies, die dan achteraf kunnen worden getorpedeerd.

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Minister, ik houd u dan aan uw woord. Na 15 juni is
er Overlegcomité. Als het dan niet snel genoeg gaat, moeten wij dat blijven in de
media brengen. Niet omdat het iets is tegen wat u doet of niet doet, maar
gewoon opdat men zich ervan bewust zou zijn dat er ook op dat vlak twee snel-
heden zijn in België: die van diegenen die inventief proberen iets te regelen en
terugstorten naar de consumenten, en die van diegenen die correct de juridische
regels willen volgen. Dat mag men ook weten. Wij zullen dat ook zo opvolgen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.
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VRAAG OM UITLEG van Rob Beenders aan Bart Tommelein, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting,
Financiën en Energie, over het kwaliteitscharter inzake groepsaankopen

– 2137 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a): Minister, deze vraag is al regelmatig teruggekomen, ook
omdat het belang van dit kwaliteitscharter door u geregeld werd bevestigd. Een
jaar geleden antwoordde u op een vraag van de heer Schiltz dat het kwaliteits-
charter echt noodzakelijk was omdat er nog maar net een lading Chinese
zonnepanelen was onderschept in de haven van Antwerpen. Dat bleek een dum-
ping te zijn van zonnepanelen van een zeer slechte kwaliteit, en dat bleek dan
nog maar het topje van de ijsberg te zijn.

Minister, ook uw voorgangster, voormalig minister Turtelboom, heeft gesteld dat
ze het voor de kwaliteitsgaranties absoluut noodzakelijk vond over een charter te
beschikken. Uw woordvoerster heeft in juni 2016 overigens verklaard dat het
kwaliteitscharter voor de groepsaankopen van zonnepanelen er na vorige zomer
zou komen. Niet enkel de prijs, maar ook de kwaliteit is immers belangrijk.

Ondertussen is een tsunami van groepsaankopen aan de gang. Het lijkt me echt
noodzakelijk de kwaliteit te kunnen garanderen. We moeten zeker zijn dat binnen
vijf of tien jaar geen problemen zullen ontstaan.

Minister, ik zou u hierover twee concrete vragen willen stellen. Wat is de concrete
timing voor de oplevering van het kwaliteitscharter? Wordt dat charter, zodra het
is opgeleverd, de standaard voor heel Vlaanderen? Wordt dit juridisch afdwingbaar
of zal het organisaties nog steeds vrij staan dit charter al dan niet te gebruiken?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Voorzitter, de voorbije twee jaar hebben het Vlaams
Energieagentschap (VEA) en mijn kabinet hard gewerkt aan een charter voor
zonnepanelen. De contacten met een aantal belangrijke stakeholders zijn echter
anders verlopen dan ik had gehoopt en verwacht. De belangrijkste initiatief-
nemers, de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, hebben
er in de praktijk de voorkeur aan gegeven een eigen kwaliteitsstandaard op te
stellen. Die standaard is samen met de organisatie iChoosr verder uitgewerkt.

Ik heb in het verleden al vermeld dat het opstellen van een kwaliteitscharter voor
de kwaliteitsstandaarden voor groepsaankopen niet evident is. Ik vind het dan ook
een slecht signaal ten aanzien van de consument dat verschillende charters worden
opgesteld. Er moet immers rekening worden gehouden met veel factoren, zoals het
aantal loten, de wijze waarop de controle verloopt en de kwaliteits-vereisten. Wat
dat laatste punt betreft, heb ik al eerder gesteld dat ik graag zou werken met
spécifications techniques unifiées (STS), in het Nederlands eengemaakte tech-
nische specificaties genoemd. Die specificaties worden nu opgesteld, maar dit is
nog niet opgeleverd.

Op dit ogenblik organiseren voornamelijk de provincies de groepsaankopen. Ze wer-
ken telkens samen met dezelfde partner. Aangezien deze drie grote organisatoren
voor de groepsaankopen reeds een engagement zijn aangegaan, onderzoeken we nu
hoe we dit in een charter kunnen integreren. Dit charter blijft echter een engage-
ment op vrijwillige basis. Charters zijn belangrijk omdat de duidelijkheid voor de
consument voorop moet staan. Ik heb hierover al contact gehad met Test-Aankoop.
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Het is de bedoeling dit verder met deze belangrijke consumentenorganisatie te
ontwikkelen.

De voorzitter: De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a): Minister, ik heb vanuit het werkveld vernomen dat er voor
de zomervakantie van vorig jaar communicatie is geweest. Er is gepingpongd met
ontwerpen van charters. Daar is ook op gereageerd. Vanaf toen is de communicatie
van het VEA echter volledig stilgevallen. Eigenlijk is er sinds vorige zomer geen
communicatie meer geweest met een aantal belangrijke spelers in het werkveld die
groepsaankopen organiseren. Ik vrees dat om die reden een spanning is ontstaan.

Er zijn momenteel grote groepsaankopen waarvoor al een soort van charter
wordt gebruikt. Dit charter wordt als zeer goed beschouwd. Er is echter enige
spanning met betrekking tot het ontwerp dat bij het VEA ligt. Het VEA is op een
of andere manier gestopt met de communicatie. Hierdoor is iedereen op zijn
eigen snelheid met zijn eigen charter voortgegaan.

Ik leid uit uw antwoord af dat het momenteel enigszins stilligt. Er is niet echt een
timing voor de komst van een charter. Eerlijk gezegd, vind ik dat belangrijk. Er
zijn al grote groepsaankopen georganiseerd. De organisatoren hebben hun kwali-
teitsgaranties voor ogen. Ik krijg echter geregeld mails in mijn mailbox van
mensen die groepsaankopen willen organiseren. Ik heb dan mijn bedenkingen bij
de kwaliteitsgarantie. Ik hoop dat we snel tot een standaard kunnen komen, liefst
met de steun van de organisatoren die hier momenteel al mee bezig zijn.

We moeten principes naar voren schuiven om te vermijden dat we binnen vijf of
tien jaar met problemen worden geconfronteerd. Mensen die aan groepsaankopen
hebben deelgenomen, hebben misschien Chinese zonnepanelen gekregen zoals ze
er in de haven van Antwerpen al hebben gevonden. Die mensen zullen dan
problemen krijgen die we nu zouden moeten proberen te vermijden.

Minister, ik zou u willen oproepen om met betrekking tot dit charter snelheid te
maken. Er moet een standaard komen, zodat we vooruit kunnen. De organisa-
toren van groepsaankopen van een kleiner allooi moeten weten waarmee ze
rekening moeten houden.

De voorzitter: De heer Danen heeft het woord.

Johan Danen (Groen): Minister, mag ik uit uw antwoord afleiden dat u niet
weet of er echt een charter zal komen en dat het zeer moeilijk zal zijn dat char-
ter, als het er komt, juridisch afdwingbaar te maken? Heb ik dat goed begrepen
of bedoelt u iets anders?

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Minister, deze vraag om uitleg is een opvolgings-
vraag na de vraag om uitleg die ikzelf op 14 december 2016 heb gesteld. U hebt
toen duidelijk gesteld dat de ondertekening van het charter een engagement op
vrijwillige basis is. U kunt dit niet verplichten.

Er zijn elementen met betrekking tot het certificaat die kunnen worden opge-
nomen. Het product moet volgens het ontvangstbewijs beschikken over een Quest-
kwaliteitslabel en dergelijke. Dat is een goede zaak, maar eigenlijk bewijst dit nog-
maals wat ik toen ook al heb verklaard. Ik ben niet echt een voorstander van
groepsaankopen voor technische installaties. Dit geldt voor zonnepanelen die op
een dak moeten worden geïnstalleerd en voor warmtepompen. Als het gaat om de
aankoop van bulkproducten als energie ben ik ervoor. Als het om technische
installaties gaat, zijn er vroeg of laat problemen. Er worden prijzen afgesproken,
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maar als ze aan het huis toekomen, blijkt dat ergens een dakpannetje niet past.
Dan volgt een meerprijs. Ik zie in dat verband niets dan problemen ontstaan.

Ik heb het toen ook duidelijk aangekaart. U kunt dat nog eens nalezen. Ik kreeg
toen onmiddellijk een kwade mail van iChoosr, dat ze dringend met mij wilden
praten. Dat heb ik spijtig genoeg nog niet kunnen doen. Zij werken met onder-
aannemers en daaronder nog eens onderaannemers. Op zo’n concept hebben we
geen controle, om het even welk kwaliteitscharter we ook zouden opstellen. Het
beste kwaliteitscharter is voor mij: mensen, pas op voor u in een groepsaankoop
stapt voor dergelijke technische producten.

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Ik ontken ten stelligste dat dit op zijn beloop gelaten
is. Dat is absoluut niet juist. Als er een dossier is waarvan ik honderd procent
zeker weet dat mijn kabinet eraan getrokken en gesleurd heeft, met de bedoeling
om tot een algemeen charter te komen, in het belang van de consument, dan is
dat dit dossier. Het is niet blijven liggen! Er is gewoon geen overeenkomst.

En dan sluit ik mij aan bij de heer Gryffroy: een groepsaankoop is niet gemakkelijk
voor zonnepanelen. Men werkt daar inderdaad met onderaannemers. Op mijn
kabinet zijn daarover ook al klachten binnengekomen. Als een onderaannemer niet
in orde is, of zelfs failliet gaat, wat moet men daar dan verder mee doen? Dat
geraakt wel opgelost omdat we vanuit het kabinet of de administratie dan zelf
tussenkomen om via nieuwe installateurs of via iChoosr tot een oplossing te
komen. Het is mijn taak niet om dat te doen, maar als burgers klachten hebben,
proberen we een oplossing te zoeken.

Vandaar dat het voor mij belangrijk is om verder te gaan met Test-Aankoop, en
daar gaat het niet over groepsaankopen maar over de individuele verantwoor-
delijkheid van de installateur van zonnepanelen die zich engageert om dat
charter effectief mee te ondertekenen. Dat gebeurt altijd op vrijwillige basis, dat
is niet afdwingbaar. Ik vind niet dat wij mensen moeten dwingen om een engage-
ment te ondertekenen. De provincies organiseren groepsaankopen op hun eigen
manier, dat is hun verantwoordelijkheid. Ik vind het een beetje jammer. Ik zou
het goed vinden dat de consument als hij ergens een aankoop doet, weet dat hij
kwaliteit zal krijgen zowel bij de levering en plaatsing als bij de dienst na verkoop
waar hij dan terechtkan met zijn problemen.

We werken eraan voort. Ik sleur eraan omdat ik besef dat dat voor de consument
en voor het geloof in de zonnepanelen en de hele sector van hernieuwbare
energie belangrijk is.

De voorzitter: De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a): Ik hoop dat er inderdaad een soort standaard komt, zodat
ook de kleinere groepsaankopen daar gebruik van kunnen maken, omdat ik weet
dat dat voor heel veel mensen een vorm van ontzorging betekent waar ze naar op
zoek zijn. Niet iedereen heeft dezelfde technische knowhow als u, mijnheer
Gryffroy, om al die installaties te bekijken en keuzes te maken. Ik weet van heel
veel mensen dat ze een goede ervaring hebben met een groepsaankoop.

We moeten opletten, als er opnieuw een boost komt inzake zonnepanelen, dat er
geen toestanden optreden waarbij de kwaliteit te wensen overlaat. Dan is een
dergelijke standaard wel een hulpmiddel en kan het vertrouwen wekken bij de
consument om die investering te doen.

Ik had ook liever gehad dat er een charter was dat door iedereen werd
ondersteund, want dan zou iedereen als één man achter een dergelijke standaard
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staan. Dat zou alleen maar goed zijn om dergelijke groepsaankopen te stimu-
leren.

U gaat verder met Test-Aankoop babbelen. Ik hoop dat de betrokkenen op het
terrein toch nog alle mogelijke inspanningen gaan doen om toch nog tot één
initiatief te komen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

VRAAG OM UITLEG van Valerie Taeldeman aan Bart Tommelein,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie, over de hervorming van de REG-
premies

– 2191 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V): Voorzitter, minister, dames en heren, op 15 juli
2015 heeft de Vlaamse Regering in het kader van het vooropgestelde renovatie-
pact een aantal werven en bouwstenen bepaald. De acht bouwstenen zouden de
strategische krijtlijnen van het renovatiepact vormen. De elf werven worden
gezien als hefboomacties met een impact op de bereidheid van woningeigenaars
om te investeren in een doorgedreven woningrenovatie. Door de werven uit te
diepen, zou het renovatiepact verder geconcretiseerd worden.

De hervormde en bijgestuurde REG-premies (rationeel energiegebruik) die in de loop
van 2016 door de Vlaamse Regering zijn besproken, aangepast en goedgekeurd, zijn
op 1 januari 2017 in werking getreden. Dit pakket van maatregelen zou met
verschillende werven en bouwstenen van het Renovatiepact raakvlakken hebben.

Twee belangrijke onderdelen van de hervormde energiepremies zijn de premie
ter bevordering van wijkrenovaties en de premie ter bevordering van totaal-
renovaties. Het zijn totaal nieuwe premies. Voor de wijkrenovaties kregen de
distributienetbeheerders de bijkomende openbaredienstverplichting om renova-
tiebegeleiders aan te stellen. Die renovatiebegeleiders kunnen dan aanspraak
maken op een premie van maximaal 400 euro.

Het idee achter de totaalrenovatie is om de gezinnen die overgaan tot renovatie,
een aantal energiebesparende maatregelen gelijktijdig te laten uitvoeren of op een
termijn van enkele jaren. Door drie ingrepen te combineren kan het gezin, naast
de gewone klassieke premies voor individuele maatregelen, ook aanspraak maken
op een bijkomende premie van 1250 euro. Indien vier maatregelen worden gecom-
bineerd, komt er nog eens 500 euro bij, en indien meer dan vier maatregelen
worden gecombineerd, is het per bijkomende maatregel nog eens 1000 euro.

Hiervoor is een voucher ingevoerd. Een gezin kan die voucher aanvragen en op
die manier aangeven welke renovaties worden gecombineerd.

De voucher blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Voor elke bijkomende
maatregel die in die periode wordt uitgevoerd, kan het gezin ook nog eens een
bijkomende premie voor totaalrenovatie aanvragen.

Minister, aanstaande zondag zult u misschien, samen met mij, u misschien in
West-Vlaanderen en ik in Oost-Vlaanderen, een aantal projecten bezoeken in het
kader van de Vlaamse Renovatiedag die aanstaande zondag plaatsvindt. Op de
website kan men tal van interessante projecten terugvinden, woningen die ener-
getisch of op een andere manier werden gerenoveerd.



Commissievergadering nr. C253 (2016-2017) – 24 mei 2017 33

Vlaams Parlement

Minister, in het kader van het Renovatiepact, waarin we allemaal samen de
renovatiegraad willen opkrikken en er een aantal nieuwe premies tot stand zijn
gekomen, leek het mij belangrijk om toch eens te polsen naar een aantal zaken.

In de commissie van vorige week hebt u aangegeven dat het positieve effect van
de aangepaste energiepremies reeds merkbaar is. U hebt dat zo gezegd. Ik heb
uw citaat overgenomen uit het commissieverslag. Welke indicaties hebt u
hiervoor? Kunt u daarover enige toelichting geven in de commissie?

Kunt u al iets meer zeggen over tussentijdse resultaten van die nieuwe premies,
zowel de burenpremie als de totale renovatiepremie? Hoe slaat die premie aan?
Beschikt u over indicaties die u hier in de commissie kunt meegeven?

Ten slotte heb ik een algemene vraag. Het Renovatiepact wordt nu toch al zo’n
tweeënhalf jaar uitgerold. De premies zijn aangepast, een aantal andere fiscale
maatregelen werden genomen door deze regering. Minister, merkt u, in het licht
van de Vlaamse Renovatiedag van zondag, dat de Vlaming meer en meer aan het
renoveren is? Of ziet u nog geen opwaartse trend op het vlak van renoveren?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Mevrouw Taeldeman, ik dank u voor uw vraag. In
april, vorige maand dus, communiceerde de Bouwunie over een beduidende ver-
betering van de bouwbarometer in het eerste kwartaal van 2017. Dat is heuglijk
nieuws. 35 procent van de Vlaamse bouw-kmo’s hebben meer werk. Dubbel zoveel
bouwondernemers hebben nog werk voor negen maanden of meer – in afwachting
kun je zelfs een kindje kopen – en er zijn er minder die nog maar voor minder dan
drie maanden zijn volgeboekt. Ook het personeelsbestand lijkt eerder toe te
nemen dan te krimpen. De Bouwunie zegt in haar persbericht van 13 april 2017
hierover: “Dit is een serieuze stijlbreuk met vorig jaar. De scherpe daling van de
tewerkstelling die we de voorbije jaren meemaakten, lijkt te zijn gestopt.” In de
loop van vorige week heb ik zelfs vernomen dat het aantal buitenlandse werk-
nemers in verhouding afneemt. Ik denk dus dat ook de vruchten van het vorige
beleid dat ik heb gevoerd, meehelpen. Ik kan dus alleen maar gelukkig zijn.

Collega, sinds 1 januari 2017 bedragen de uitbetaalde premies voor woningen en
appartementen: 9998 in januari, 10.619 in februari, 10.218 in maart en zelfs
14.432 in april. Voor dakisolatie zien we een spectaculaire toename in het aantal
uitbetaalde premies tijdens het eerste kwartaal van 2017, ten opzichte van het
laatste en ook de voorgaande kwartalen van 2016. Dat zit dus alvast snor.

Op dit moment zijn de netbeheerders gezamenlijk aan het werken om de
burenpremie in optimale omstandigheden in de praktijk van start te kunnen laten
gaan. De samenwerkingsovereenkomst is ondertussen zo goed als klaar en dan
wordt onmiddellijk gestart met het sluiten van overeenkomsten met organisaties
die als projectbegeleider willen optreden, uiteraard op voorwaarde dat ze aan alle
profielvereisten voldoen. Daarnaast is er ook een basisopleiding en een erken-
ningsregeling voor projectbegeleiding in afwerking. De netbeheerders plannen
nog een eerste opleidingssessie eind juni. Projectbegeleiders worden uiteraard
meteen erkend voor heel Vlaanderen. Infrax en Eandis werken rond de buren-
premie nu al immers voor honderd procent samen. Dat toont aan dat de visienota
in de praktijk wordt uitgevoerd.

Momenteel hebben 94 organisaties zich aangemeld voor deze erkenning. Ik ver-
wacht dan ook dat de eerste collectieve projecten in de loop van de zomermaan-
den zullen worden opgestart. Hier is – opnieuw – een belangrijke rol weggelegd
voor de gemeenten. De lokale besturen kunnen dat op die manier via gemeente-
lijke informatie bekendmaken aan hun burgers.
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Mevrouw Taeldeman, ik ben ook zeer verheugd u te kunnen meedelen dat de
eerste totaalrenovatiebonussen al werden uitbetaald. 20 totaalrenovatiebonussen
voor 3 investeringen werden, of worden weldra, uitbetaald. Deze gezinnen zullen
dus boven op de individuele premies voor de 3 investeringen die ze deden in hun
woning, nog eens 1250 euro totale renovatiepremie krijgen. Er zijn al 2 dossiers
met 4 investeringen. Dat wil zeggen dat deze gezinnen boven op de individuele
premies voor 4 investeringen én de 1250 euro bonus die ze al kregen, nog eens
500 euro zullen ontvangen. Daarnaast werden tot en met 15 mei 2017 nog 160
dossiers met 2 ingrepen in eenzelfde woning en 4891 dossiers met 1 ingreep die
in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus, geopend. Zoals u weet, gaat
het hier telkens over premies voor investeringen waarvoor de eindfacturen date-
ren van ten vroegste 1 januari 2017 en die dus voldoen aan alle voorwaarden
van de premiehervorming.

Ik heb deze week gelezen dat er nogal wat commentaar was over het feit dat er
af en toe bijgestuurd wordt in het premiestelsel. Ik vind dit niet meer dan
normaal. Een pleidooi houden om premies te hebben en daar niets meer aan
veranderen en dat niet sturen in functie van de noodzakelijke investeringen die
moeten gebeuren, vind ik absoluut niet juist. Ik zeg niet dat dat van het parle-
ment kwam. Ik heb het gewoon in de media gelezen.

De eerste snelle resultaten wijzen erop dat de totaalrenovatiebonus en dus de
grondige energetische renovatie van ons woningbestand nu al, van bij de start,
op heel wat interesse kan rekenen. Voor u zit dus een tevreden minister.

De voorzitter: Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V): Het is altijd aangenamer om een tevreden minis-
ter voor ons te hebben dan iemand die minder tevreden is. Bedankt voor uw
antwoord, minister. De cijfers die u meegeeft vanuit de Bouwbarometer, zijn ook
positieve cijfers, die aangeven dat het goed gaat met onze bouw-kmo’s. Ik kan
mij alleen maar aansluiten bij dat goede nieuws.

U hebt een overzicht gegeven van de premies in januari, februari, maart en april
2017. Ik veronderstel dat dat over de individuele premies gaat. Het is goed dat
er blijvend individuele energiepremies kunnen worden aangevraagd. Het moet
voor de mensen ook duidelijk zijn dat die individuele premies in de tijd naar be-
neden gaan. Dat was immers de bedoeling van de hervorming van de energie-
premies: om de mensen er toch van bewust te maken dat er een deadline zit op
een aantal individuele premies.

Er zijn ook de twee totaal nieuwe premies, de burenpremie en de totaalrenovatie-
bonus. Wat de burenpremie betreft, zegt u dat men volop in de fase van opleiding
zit. U zou graag zien dat deze zomer de wijkrenovatie- of burenpremie kan worden
opgestart. U zegt dat er daarbij een belangrijke rol is voor de lokale besturen. Gaat u
daar nog specifiek rond communiceren ten aanzien van de lokale besturen? U weet
ook dat lokale besturen dikwijls samenwerken met intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden rond wonen. Die samenwerkingsverbanden zijn actief in een
tweehonderdtal gemeenten in Vlaanderen. Zij informeren de mensen ook over
energiepremies. Zult u nog heel concreet communiceren ten aanzien van zowel de
lokale besturen als die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden? Ik ben heel
positief over die burenpremie, waar renovatie op wijkniveau aangepakt wordt.

De voorzitter: De heer Danen heeft het woord.

Johan Danen (Groen): Ik ben blij te horen dat die aantallen substantieel zijn,
maar ik wil toch een vraag stellen over de private huurmarkt. Ik stel vast dat het
bij huurwoningen, en zeker huurwoningen aan de onderkant van de markt, een
groot probleem blijft om die woningen energetisch te valoriseren en beter te
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maken. Ik vraag me af of u bijkomende flankerende maatregelen plant om daar
bijkomende incentives te geven om ook dat segment van de woningmarkt aan te
pakken, want dat zijn vaak heel precaire woningen met dito huurders, en minder
precaire verhuurders. Vaak is het zo – en ik kan dat wel enigszins begrijpen – dat
mensen geneigd zijn om te investeren in hun eigen woning. Maar als ze een wo-
ning gaan verhuren, is die neiging of die incentive om de woning beter te maken,
veel minder aanwezig. Hoe wilt u daar iets aan doen?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Uiteraard zal ik nog veel meer communiceren over
die premies dan vandaag al het geval is, mevrouw Taeldeman. Ik doe dat ook op
de energietoeren die ik overal in het land aan het doen ben. Mensen die daar
naartoe komen, krijgen ook een overzicht van alle premies van mij. Maar ik denk
dat dit nu eens de uitgelezen taak is voor wat ik vorige week op de ministerraad
van de regering gebracht heb, en dat ook beslist is, dat wij de Energiehuizen
daar meer zullen versterken om opdrachten te geven die ervoor zorgen dat zij
ook daar in hun streek een meer coördinerende doorstuurfunctie hebben om die
zaken aan te pakken. Ik denk dat we daar nog veel meer opportuniteiten hebben.
Ik heb daar altijd een zeer sterk geloof in gehad. Zoals u weet, heeft de regering
vorige week, in combinatie met de energieleningen, beslissingen genomen om
ervoor te zorgen dat we op dat vlak verdere stappen vooruit kunnen zetten. Ik
denk dat dat noodzakelijk is.

Wat de private huurmarkt betreft, mijnheer Danen: dat is ook een zorg die ik
heb. We moeten uiteraard bekijken hoe we dat gaan doen, maar het is wat te
vroeg om hierop in te zetten. Er moeten daar formules zijn. Ook op het lokale
niveau worden er op dit moment hier en daar initiatieven genomen. Ik heb van
mijn eigen schepen van Ruimtelijke Ordening vernomen dat hij ook denkt aan
een aantal initiatieven om daar stappen vooruit te zetten. Ik denk dat ik dus het
best contact opneem met een aantal lokale spelers die initiatieven aan het
ontwikkelen zijn, om te kijken hoe we dat verder kunnen uitwerken.

De cijfers die ik gegeven heb, gaan, voor alle duidelijkheid, over individuele pre-
mies, mevrouw Taeldeman. De totaalrenovatiebonus is inderdaad van bij het
begin een succes, wat betekent dat we dat verder kunnen stimuleren. Op die ma-
nier kunnen we duidelijk maken dat de individuele premies inderdaad verder
zullen verlagen, maar dat we mensen die de totaalrenovatie aanpakken, effectief
gaan ondersteunen. U weet dat ik elke mogelijkheid aanwend om dat te doen en
dat ik ook op het vlak van de fiscaliteit binnen mijn eigen bevoegdheid probeer
om daar de nodige stappen te zetten.

De voorzitter: Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V): Minister, ik dank u voor het antwoord. Wij zullen
ook heel goed en nauwgezet het premiebeleid opvolgen, ook de zaken die op ons
zullen afkomen inzake fiscaliteit. Het is immers echt wel noodzakelijk dat ons
verouderde woonpatrimonium wordt opgewaardeerd en gerenoveerd. Ik hoop dat
we volgende week in deze commissie ook wat uitgebreider kunnen praten over
de aanpassingen en de beslissingen die zijn genomen over de Vlaamse energie-
lening en de toekomst van de Energiehuizen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.
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VRAAG OM UITLEG van Andries Gryffroy aan Bart Tommelein, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Finan-
ciën en Energie, over de eerste sectorale energiebeleidsovereenkomst

– 2198 (2016-2017)

Voorzitter: de heer Willem-Frederik Schiltz

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Minister, er is hier al een paar keer de vraag gesteld
wat we doen met de mini-EBO’s (energiebeleidsovereenkomst), hoever u daar-
mee staat enzovoort, vooral ook omdat er vraag is vanuit de markt. Volgens
UNIZO kunnen kmo’s nog gemiddeld 20 procent energie besparen, maar ze gaan
dat ook niet altijd doen omdat dat niet hun corebusiness is enzovoort. Ook om
ervoor te zorgen dat het niet enkel bij intenties blijft, dat er ook effectief tot actie
wordt overgegaan, is in het regeerakkoord dus afgesproken dat niet enkel de
EBO’s voor grote bedrijven zouden worden voortgezet, maar dat men ook zou
werken met mini-EBO’s, maar dan sectorgebonden.

Ik was dan ook verheugd om via de media te vernemen dat u nu een akkoord
hebt met Horeca Vlaanderen. Dat lijkt me een typische sector waar er nog wel
wat kan worden gedaan als het gaat over energie-efficiëntie, waarbij het niet
altijd grote, dure maatregelen moeten zijn, maar soms een verzameling van een
aantal kleinere maatregelen. Ze hebben bijvoorbeeld veel warm water nodig:
kunnen ze een zonneboiler plaatsen? Er is dus een soort mini-EBO afgesloten met
Horeca Vlaanderen. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft daarbij onder-
steuning aan de Vlaamse horecasector om gedurende 2 jaar 1000 horecazaken te
begeleiden om energie-efficiënter te worden. Ermee rekening houdend dat er
30.000 horecazaken zijn, is het potentieel eigenlijk enorm.

Minister, welke concrete afspraken hebt u gemaakt met Horeca Vlaanderen? Hebt
u ook resultaten vooropgesteld? Als dat zo is, hoe zal dan die monitoring gebeu-
ren? Op welke manier zult u ook samenwerken met de andere sectoren? Welke
andere sectoren komen volgens u ook in aanmerking voor een mini-EBO? U hebt
een budget uitgetrokken voor Horeca Vlaanderen. Wat is dan het totaalbudget
dat u eventueel zou uittrekken om ook nog andere sectoren hierin te betrekken?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Mijnheer Gryffroy, ik ben blij dat we opnieuw een stap
hebben gezet in het sensibiliseren en aanzetten van een sector. Zoals u weet, en
ook een beetje ziet, is dat een sector die me na aan het hart ligt. Er zullen nog
sectoren volgen, want het potentieel is zeer groot. Daar ben ik me van bewust.

Horeca Vlaanderen zal een ontzorger aanstellen om bij kleine en middelgrote
horecaondernemingen het potentieel aan rendabele energiebesparingsinvesteringen
na te gaan. Die ontzorger zal de horecaondernemingen ook bijstaan bij het volledige
proces, vanaf het aanvragen en vergelijken van offertes tot de opvolging van de
installatie en de gerealiseerde energiebesparing. Via die ontzorging zal er dan
worden tegemoetgekomen aan twee van de meest voorkomende belemmeringen
voor investeringen in energie-efficiëntie bij kmo’s, namelijk het gebrek aan tijd en
het gebrek aan kennis over de opportuniteiten van energie-efficiëntie.

Om zo veel mogelijk kmo’s uit de sector te bereiken en daar energiebesparende
investeringen te realiseren, zal Horeca Vlaanderen raamcontracten opstellen met die
installateurs die een goede dienstverlening leveren qua prijs en kwaliteit. Daardoor
kan er een grote uitrol worden gerealiseerd binnen de horecasector van die maat-
regelen waarvan de terugverdientijd maximaal enkele jaren bedraagt. Die benade-
ring zal ervoor zorgen dat binnen dit project de focus niet zal liggen op het uitvoeren
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van energiestudies en energiescans, maar op het onmiddellijk uitvoeren van ener-
giebesparende investeringen om zo snel mogelijk tot reële besparingen te komen.

Horeca Vlaanderen heeft zichzelf als doel gesteld om tijdens de looptijd van het
project, zijnde twee jaar, bij duizend kmo’s uit de sector energiebesparende
investeringen te doen realiseren. De monitoring van de resultaten zal gebeuren
via de zesmaandelijkse rapportage van Horeca Vlaanderen aan het VEA. En
inderdaad, het zijn er duizend, terwijl we een veelvoud aan horecazaken hebben,
ik herinner me dat ook nog vanuit mijn vorige functie, maar ik geloof nu eenmaal
in het multiplicatoreffect, niet alleen voor zonnepanelen, maar ook voor dit dus.

Momenteel lopen er gesprekken met FEVIA, de sectorfederatie van de Belgische
voedingsindustrie, maar ook met Agoria, de sectorfederatie voor de technolo-
gische industrie in België, om een soortgelijk proefproject voor een mini-EBO op
te starten. Er is in de begroting van 2017 voor deze mini-EBO-proefprojecten in
een budget van 500.000 euro voorzien.

De voorzitter: De heer Gryffroy heeft het woord.

Andries Gryffroy (N-VA): Klopt het dat u nu een budget van 145.000 euro voor
twee jaar hebt voor Horeca Vlaanderen? En is die 500.000 waarvan u spreekt een
jaarlijks budget? Dat is dan recurrent. Dat komt terug. Dat betekent dus dat we nog
425.000 euro nuttig kunnen besteden aan mini-EBO’s binnen bepaalde sectoren.

Minister Bart Tommelein: Dat klopt.

Andries Gryffroy (N-VA): In verband met de monitoring waarover u spreekt,
gaat het dan veeleer over het aantal, over hoever men staat met het bereiken
van die duizend horecazaken, of gaat u ook proberen te monitoren wat de
daadwerkelijke besparing is geweest? Ik weet immers niet of u het weet, maar
indertijd is er ook nog een EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling) geweest om eventueel bepaalde modelverbeteringen inzake energie-
efficiëntie te gaan toepassen, bijvoorbeeld bij de horeca, maar dat kan ook in
andere sectoren zijn, met een bepaalde ondersteuning.

Dan moet er wel een monitoring gebeuren voor en na de installatie en moeten de
resultaten op iCloud geplaatst worden. Daardoor krijg je ook de aanzet om te
besparen. Iemand kan zeggen: ‘Men vertelt mij dat een zonneboiler plaatsen
interessant zou zijn voor mij, ik heb hier een stapel offertes maar ik weet niet of
dat klopt.’ Als de resultaten op iCloud of via de beroepsvereniging beschikbaar zijn,
dan kunnen we niet enkel het aantal aanvragen monitoren, maar kunnen we ook
het besparingspotentieel monitoren en hoeveel aanvragers effectief een investering
hebben uitgevoerd.

Kortom, gaat de monitoring enkel over het aantal aanvragen of ook over de
besparingsdoelstellingen?

De voorzitter: Minister Tommelein heeft het woord.

Minister Bart Tommelein: Mijnheer Gryffroy, dat is een bijzonder goed idee. Ik zal
dat opnemen met het Vlaams Energieagentschap om te kijken of ze dat in hun
contacten met Horeca Vlaanderen kunnen meenemen. Wij maken afspraken met
Horeca Vlaanderen om zo snel mogelijk bepaalde zaken te realiseren. Het is
uiteraard een zeer goede zaak dat de data van de realisaties en energiebesparingen
mee opgenomen worden in een database zodat we daar verder op kunnen werken
en effectief materiaal hebben om de mensen te tonen wat de effectieve besparing is.
Ik beaam uw ideeën daarover en zal dat met het VEA opnemen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.


