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Energie, en met name “zorgzaam omgaan met

energie”, behoort tot een van de

Fundamentele Doelstellingen van het ACW,

namelijk doelstelling 8, “duurzame ontwikke-

ling bevorderen”. Maar, zoals blijkt uit het

afgelopen ACW-bestuursprogramma, is ener-

gie ook een onderdeel van andere doelstellin-

gen en een middel om andere doelstellingen

te halen. Liberalisering van energiemarkten

en rationeel energiegebruik komen aan bod

onder de doelstellingen 2 en 8. Belasting op

energieverbruik komt ter sprake onder de

doelstellingen 4 en 5. Toch brengt vooral

doelstelling 8 energie ter sprake, vanuit tal

van oogpunten, want “inzake energie gaat de

prioriteit naar de sociale toegankelijkheid,

met name de prijs en de beschikbaarheid,

nieuwe voorstellen tot energiebesparing of

rationeel energiegebruik en met het oog op

het halen van de Kyotodoelstellingen, inves-

teringen in en wetenschappelijk onderzoek

naar alle vormen van energiewinning vanuit

het oogpunt van duurzame ontwikkeling”.

Voor het ACW is energie dus de inzet van een

maatschappelijke strijd die raakt aan econo-

mie, milieu, mobiliteit enzovoorts.

• Als werknemersbeweging maakt het ACW,

en inzonderheid het ACV, werk van de werk-

gelegenheid, de loonvoorwaarden en de

arbeidsomstandigheden in de sector.

• Als verbruikersbeweging streeft het ACW,

en inzonderheid de groep ARCO, naar zeker-

heid van bevoorrading, regelmaat en dege-

lijkheid van levering, bescherming van veilig-

heid en gezondheid, prijsdoorzichtigheid en

betaalbaarheid.

• Als sociale beweging ijvert het ACW voor

sociale tarieven en beperkingen ten aanzien

van stroombegrenzing en -afsluiting.

• Als ecologische beweging bepleit het ACW

zowel REG als WKK en HEB.

Energie is overigens geen luxegoed, maar een

basisdienst. Leven zonder energie is haast

ondoenbaar en hoe dan ook onmenselijk.

Denk eens aan een gewoon hedendaags

Vlaams gezin zonder elektriciteit, steenkool,

aardgas of -olie. Hoe de woonst verlichten en

verwarmen (lamp, radiator, kachel)? Hoe de
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voeding bereiden (kookplaat,

koelkast, diepvries)? Hoe

woning, kleding en vaat onder-

houden (stofzuiger, afwasma-

chine, wasmachine, droogkast,

strijkijzer)? Hoe niet in een-

zaamheid geraken (telefoon,

radio, televisie, computer)? Hoe

zich verzorgen (haardroger, scheermachine,

hoorapparaat, aërosoltoestel)? Hoe zich ver-

plaatsen (trein, bus, auto, moto)?

Energie maakt tevens deel uit van de natuur

en draagt bij tot verspilling en belasting van

het milieu. Wind, zon, waterkracht, biomassa,

afval, hout, steenkool, aardgas, petroleum of

uranium worden gebruikt als brandstof of als

grondstof voor elektriciteit. De ene grondstof

is in overvloed aanwezig; de andere blijft

schaars. De ene brandstof brengt schade toe

aan klimaat, habitat, fauna en flora; de ande-

re heet duurzaam. Energie is bijgevolg niet

alleen een basisdienst, maar ook een basis-

goed dat zuinig en zorgzaam moet aange-

wend worden.

De vraag rijst hoe de liberalisering van de

markten voor energie, inzonderheid elektrici-

teit en gas, zich verhoudt tot sociale bekom-

mernissen en ecologische aandachtspunten.

Het antwoord ligt niet voor de hand. Een

onderzoekende blik op een reeks beleids-

maatregelen ter zake.

LIBERALISERING VAN DE MARKT

De liberalisering van de markten voor elektri-

citeit en gas vloeit eigenlijk voort uit twee

Europese richtlijnen, één van 19 december

1996 voor de elektriciteit (96/92/EG in

Publicatieblad L 027 van 30 januari 1997) en

één van 22 juni 1998 voor het gas (98/30/EG

in Publicatieblad L 204 van 21 juli 1998).

Beide zijn omgezet in twee

Belgische wetten, twee Vlaamse

decreten, een Brusselse ordon-

nantie (voor elektriciteit) en tal

van besluiten ter uitvoering van

de wetten en de decreten. (De

teksten van richtlijnen, wetten,

decreten en besluiten zijn te vin-

den op de websites van het Controlecomité

voor de Elektriciteit en het Gas onder

www.cceg.be en de Vlaamse Regu-

leringsinstantie voor de Elektriciteits- en

Gasmarkt onder www.vreg.be). De uitvoe-

ringsbesluiten betreffen onder andere het

rationeel energiegebruik, de groene-stroom

en de warmte-kracht, de procedure bij wan-

betaling en de budgetmeters, de minimale

levering en de gratis levering, de inwerking-

treding en de overdracht van klanten, de net-

beheerders en de leveringsvergunningen. En

vanaf 1 juli 2003 hebben ook de gezinnen in

Vlaanderen de keuze, zowel voor de elektrici-

teit als voor het gas, tussen een aantal leve-

ranciers.

Om de liberalisering van de markten voor

energie te vatten, dient een viervoudig

onderscheid gemaakt.

• Elektriciteit kun je overal opwekken, maar

niet opslaan; en verspreiding gebeurt vooral

onder hoog- of laagspanning over netwerken

van boven- of ondergrondse kabels. Aardgas

kun je opslaan, maar niet overal winnen; en

verspreiding gebeurt voornamelijk onder

hoge of lage druk in pijpleidingen.

Elektriciteit en gas vallen onder twee afzon-

derlijke regelgevingen; in de Europese

Gemeenschap, in het Belgisch Koninkrijk en in

het Vlaams Gewest.

• Zowel voor elektriciteit als voor gas spelen

de ondernemingen en de overheid een eigen

rol. De ondernemingen nemen deel aan het

marktgebeuren uit winstbejag. De overheid

h e t  h o o f d s t u k
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moet de vrije mededinging verzekeren en de

openbare dienstverlening waarborgen, met

inbegrip van de bevoorrading en de veilig-

heid, maar treedt ook zelf op als deelnemer,

hetzij als koper, hetzij als verkoper en netbe-

heerder via aandeelhouderschap of intercom-

munale. Liberalisering houdt dan niet zozeer

een verschuiving in van publiek naar privaat

(privatisering) of van gereguleerd naar gede-

reguleerd (deregulering). Het gaat vooral om

een overgang van monopolie (of oligopolie)

naar concurrentie (of oligopolie).

• Tussen de Europese Unie en de gemeenten

spelen zowel de federale als de regionale

overheden een eigen rol met betrekking tot

regelgeving, beleidsmaatregelen, controles en

sancties. De Belgische staat is verantwoorde-

lijk voor productie, import, opslag en trans-

missie of transport. Het Vlaams (en Brussels

en Waals) Gewest is verantwoordelijk voor

distributie en verkoop of levering.

• Van kerncentrale tot lichtschakelaar of van

gasterminal tot verwarmingsketel dienen vier

afzonderlijke handelingen doorlopen.

Elektriciteit wordt opgewekt in het binnenland

of ingevoerd uit het buitenland en aardgas

wordt ingevoerd en opgeslagen. Elektriciteit

en gas worden verhandeld (trading en balan-

cing) en vervoerd onder hoogspanning of hoge

druk (transmissie of transport), en vervolgens

verdeeld onder laagspanning of lage druk (dis-

tributie), om dan te verkopen en te leveren

aan bedrijven of gezinnen.

De Europese Unie heeft het hele gebeuren

aan een doorgedreven liberalisering onder-

worpen vanuit een dubbele bekommernis.

• Ten eerste moet de concurrentie kunnen

spelen, zowel tussen producenten of tussen

invoerders als tussen leveranciers of verko-

pers. Voor transmissie of transport en voor

distributie mogen monopolies blijven

bestaan. Anders zouden tal van hoog- en

laagspanningsmasten en pijpleidingen het

land kunnen doorkruisen.

• Ten tweede moeten bedrijven die in diverse

segmenten van de elektriciteits- of van de

gasmarkt opereren boekhoudkundig ontkop-

peld of ontvlecht zijn, en op termijn mis-

schien zelfs volledig gesplitst en gescheiden

worden. De beleidsmaatregel dient om con-

currentieverstoring of concurrentievervalsing

tegen te gaan. Anders zouden bedrijven die

tegelijk producent en transporteur of netbe-

heerder en verkoper zijn zichzelf kunnen

bevoordelen.

Hoe dienen we ons de beide energiemarkten

dan voor te stellen (zie schema 1 - pag. 28).

Ten eerste is er de productie of de invoer (en

voor gas ook de opslag) van energie.

• Voor elektriciteit gaat het vooralsnog voor-

namelijk om Electrabel (www.electrabel.be),

voorlopig nog dochter van Tractebel (43,99%)

en de gemeenten (4,67%) en kleindochter van

Suez, en SPE (www.spe.be), rechtstreeks en

onrechtstreeks in handen van de gemeenten,

alsook een aantal groenestroomproducenten.

Samen vertegenwoordigen Electrabel en SPE

98% van de totale netto productie. Beide

hebben de krachten gebundeld in CPTE

(Coördinatie van de Productie en het

Transport van Elektrische energie). CPTE is

voor 91,5% in handen van Electrabel en voor

8,5% in handen van SPE. Maar op 28 februari

2003 is CPTE ontbonden. Gezien het markt-

aandeel dat Electrabel en SPE bezitten,

bestaat er feitelijk een asymmetrisch duopo-

lie in plaats van concurrentie.

• Voor gas gaat het vooralsnog in hoofdzaak

om Distrigas (www.distrigas.be), dochter van

Tractebel (41,63%) en de gemeenten via

Publigas (25,00%) en kleindochter van Suez.
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Schema 1. De geliberaliseerde en door de staat gereguleerde markten

Elektriciteit Gas MARKT STAAT

Productie Electrabel Distrigas Concurrentie Federaal

Invoer SPE (België)

Opslag Groenestroom-

producenten

Transmissie ESO Fluxys Monopolie

of Transport

Distributie Inter-Regies Inter-Regies Monopolie Regionaal

Intermixt-ENM Intermixt-D (Vlaanderen)

Gemeente-bedrijven

ESO

Levering of SPE Distrigas Concurrentie

Verkoop Electrabel Luminus

EdF GdF

Luminus Wingas

Ecopower Trianel

Nuon Nuon

ECS …

RWE

WattPlus

EBEM

TotalFinaElf

Essent

REMU

E.ON

…

Gezien België voor gas volledig afhangt van

de invoer die voor 98,4% door Distrigas

gebeurt, bestaat er feitelijk een monopolie in

plaats van concurrentie. 7,8% van het gas

komt van de spotmarkt. De leveringscontrac-

ten zorgen voor de rest; 40,4% uit Nederland,

32,8% uit Noorwegen en 1,1% uit Algerije.

De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij de

Belgische overheid, politiek bij staats-

secretaris Deleuze (www.deleuze.fgov.be) en 

administratief bij het Bestuur Energie van het 

ministerie voor Economische Zaken 

(www.mineco.fgov.be/energy).

Marktregulering, met inbegrip van het advi-

seren van de overheid, en toezicht, onder

andere op de prijzen voor het netgebruik,

gebeuren nog tot 1 juli 2003 mee door het

Controlecomité voor de Elektriciteit en het

Gas of CCEG (voor de captieve, ‘onvrije’ of

niet in aanmerking komende klanten)

(www.cceg.be) en vervolgens nog uitsluitend

door de Commissie voor de Regulering van de

Elektriciteit en het Gas of CREG (voor de eli-

gibele, ‘vrije’ of wel in aanmerking komende

klanten) (www.creg.be).

Ten tweede is er de transmissie (of het trans-

port) van energie, onder hoogspanning of

hoge druk, ook onder de bevoegdheid van de

Belgische overheid.

• Voor elektriciteit (vanaf 70 kV) is de netbe-

heerder Elia System Operator (www.elia.be).

Aandeelhouders van ESO zijn voor 30% Publi-T

(de intercommunale financiële holding) en

voor 70% CPTE. Zo zit ESO voor 64% bij

Electrabel, en voor 6% bij SPE. ESO is zelf



voor 100% aandeelhouder van Elia Asset, de

eigenaar van het net.

• Voor gas gaat het om Fluxys

(www.fluxis.be), een afsplitsing van Distrigas.

Deze laatste zorgt voor handel met inbegrip

van invoer en doorvoer, Fluxys voor vervoer

en opslag.

Ten derde is er de distributie van energie,

onder laagspanning of lage druk, reeds onder

de bevoegdheid van de Vlaamse (en Brusselse

en Waalse) overheden.

• Voor elektriciteit (tot en met 70 kV) zijn de

netbeheerders voorlopig nog Elia System

Operator (ESO), een aantal gemeentebedrij-

ven, de zuivere intercommunales verenigd in

Inter-regies (www.inter-regies.be) en de

gemengde intercommunales verenigd in

Intermixt. De gemengde zijn voor 51% tot

70% aandeelhouder van Electrabel

Netmanagement Flanders; opgericht voor

technische verrichtingen zoals onderhoud en

aanpassingen. En de gemengde zijn ook, maar

dan voor 100%, aandeelhouder van GeDIS,

het Gemeentelijk Samenwerkingsverband

voor Distributienetbeheerders; opgericht voor

strategische en vertrouwelijke aangelegenhe-

den zoals boekhouding en netverkeersrege-

ling. Tegen 2006 mag maximum 30% van een

distributienetbeheerder in handen zijn van

Electrabel (of een andere producent of leve-

rancier).

• Voor gas gaat het om een aantal zowel

gemengde als zuivere intercommunales.

Tegen 2007 mag maximum 30% van een dis-

tributienetbeheerder in handen zijn van

Distrigas (of een andere invoerder of verko-

per).

En ten vierde is er de verkoop of de levering

van energie.

• Voor elektriciteit gaat het (in Vlaanderen)

om SPE, Electrabel, EdF, Luminus (50% zuive-

re intercommunales en 50% Centrica),

Ecopower, Nuon, Electrabel Customers

Solutions (60% Electrabel en 40% gemengde

intercommunales), RWE, WattPlus,

TotalFinaElf, Essent, REMU, E.ON en andere.

• Voor gas gaat het (in Vlaanderen) om

Distrigas, Luminus, GdF, Wingas, Trianel en

Nuon.

De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij de

Vlaamse (en Brusselse en Waalse) overheden

(www.energiesparen.be), politiek bij minister

Bosssuyt en administratief bij de Afdeling

Natuurlijke Rijkdommen en Energie of ANRE

van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap.

Marktregulering, met inbegrip van het toe-

kennen van de leveringsvergunningen, en

toezicht, op de naleving van de vergunnings-

voorwaarden, gebeuren door de Vlaamse

Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en

Gasmarkt of VREG (www.vreg.be).

REREGULERING DOOR DE STAAT

De liberalisering van de markten voor elektri-

citeit en gas legt mededinging op aan zowel

producenten en invoerders als leveranciers of

verkopers en legt scheiding op tussen (1)

invoer en productie of opslag, (2) transmissie

of transport, (3) distributie en (4) levering of

verkoop. Maar hoe dienen in geliberaliseerde

markten sociale tarieven gewaarborgd te

worden? En hoe in geliberaliseerde markten

groene stroom verzekerd? Niet door onder-

handelde overeenkomsten, of ‘aanbevelin-

gen’, tussen controlerende en gecontroleerde

partijen binnen een op overleg en afspraken

gestoeld Controlecomité voor de Elektriciteit

en het Gas. Wel door van overheidswege

opgelegde beleidsmaatregelen of door bin-

dende en afdwingbare regelgeving.
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Totnogtoe heeft de staat door middel van een

betrekkelijk beperkte wetgeving en een

Controlecomité voor de Elektriciteit en het

Gas de energiesector min of meer aan banden

weten te leggen.

• De wetgeving betreft voornamelijk de dis-

tributie-intercommunales (wet van 1 maart

1922 en wet van 22 december 1986), de

exploitatie van elektriciteit (wet van 10 maart

1925), de exploitatie van gas (wet van 12

april 1965) en het programma ter uitrusting

van de middelen voor de productie en het

transport van elektriciteit (wet van 8 augus-

tus 1980).

• Het Controlecomité is in 1955 opgericht

voor de elektriciteit (op basis van het akkoord

tussen het VBO, het ACV, het

ABVV, het ACLVB en het BCEO,

het BeheersComité van de

ElektriciteitsOndernemingen) en

in 1964 uitgebreid tot het gas

(Gaselec en CTD-Gas, de sectie

van Figas, de federatie van de

gasnijverheid, voor het

Coördineren van het Transport

en de Distributie van Gas) en met de inter-

communales (Inter-Regies voor de zuivere,

Intermixt voor de gemengde). Naast de vier

‘Samenstellende organisaties’ (12 leden) en de

vijf ‘Beantwoordende instellingen’ (19 leden),

plus een vertegenwoordiger van de zelfstan-

digen en de kleine en middelgrote onderne-

mingen, zijn ook de overheden vertegen-

woordigd, aanvankelijk de federale als uitge-

nodigd waarnemer, heden de federale en de

gewestelijke als zetelende afgevaardigden (12

leden). De rol van het Controlecomité strekt

zich uit van adviezen en persmededelingen

tot aanbevelingen over liberalisering, uitrus-

ting, tarifering, sociale maatregelen (specifiek

sociaal tarief), ecologische maatregelen (REG,

WKK, HEB en eliminatie of neutralisatie van

mazouttanks) en dergelijke. Het secretariaat

bestaat uit de secretaris-generaal, een advi-

seur en twee adjunct-secretarissen-generaal,

één voor de elektriciteit en één voor het gas.

Het Controlecomité zal op 31 juni 2003 ver-

dwijnen met de volledige liberalisering van de

respectieve markten.

Voortaan moeten de federale regering en de

regionale regeringen zorgen voor een

behoorlijk gedetailleerd juridisch kader dat

behalve concurrentiedistorties ook sociale en

ecologische dumping tegengaat. Alzo blijkt

een grote portie liberalisering hand in hand te

gaan met een hoge dosis reregulering. Want

van autoregulering valt in een concurrentiële

omgeving geen heil te verwachten.

En zoals bepaald in artikel 3 van

zowel de elektriciteits- als de

aardgasrichtlijn laat de Europese

Unie de lidstaten toe de bedrij-

ven openbaredienstverplichtin-

gen op te leggen in het alge-

meen economisch belang.

Ongeacht het in de mededelin-

gen van de Commissie gebezigde onderscheid

tussen “openbare dienst” en “diensten van

algemeen economisch belang” gaat het om

verplichtingen betreffende zowel ecologische

als sociale aangelegenheden. De ecologische

worden geëxpliciteerd als betrekking hebbend

op “de bescherming van het milieu” en de

sociale zijn gespecifieerd als betrekking heb-

bend op de veiligheid, de voorzieningszeker-

heid en de regelmaat, de degelijkheid en de

prijs van de levering.

• Zelf legt de Europese Unie de lidstaten

vooralsnog geen sociale of ecologische open-

baredienstverplichtingen op. Nochtans zijn

tal van sociale en ecologische risico’s

gemeenschappelijk of grensoverschrijdend.

Maar het ontbreekt de Europese Unie aan de

geëigende rechtsgrondslagen of verdragsarti-
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kelen om ter zake een passend beleid te voe-

ren, ondanks doelstellingen als “een hoog

niveau van sociale bescherming”, “een hoog

niveau van bescherming en verbetering van

de kwaliteit van het milieu” en “een verbete-

ring van de levensstandaard en van de kwali-

teit van het bestaan”.

• Wel voorziet een voorstel van de Commissie

in een wijziging van onder andere artikel 3

van de beide richtlijnen. Aan de lidstaten zou

worden opgelegd een (betrekkelijk beperkt)

aantal doelstellingen te verzekeren (met een

zeer beperkt aantal middelen) alsook de aan-

spraken van de afnemers op de universele

dienst te waarborgen. Het voorstel, ondertus-

sen reeds aangepast door de Commissie en

door de Raad en het Europees Parlement in

eerste lezing, is in behandeling bij de Raad

voor tweede lezing en zou op 12 mei 2003

voor tweede lezing in het Europees Parlement

moeten kunnen voorkomen.

SOCIALE BEKOMMERNISSEN

Ondanks welvaart en koopkracht blijven tal

van gezinnen verstoken van energie en met

name elektriciteit. Niet zozeer omdat ze niet

willen betalen. Maar vooral omdat ze niet

kunnen betalen. Want de energiefactuur is

voor hen vaak niet de enige en zelfs niet de

belangrijkste of de dringendste openstaande

rekening. Zij dienen te ‘kiezen’ tussen huur,

kleding, voeding, school,

gezondheid, ontspanning, mobi-

liteit en… energie. En aangezien

de meeste mensen het langer

uithouden zonder stroom dan

zonder eten of drinken blijft de

openstaande elektriciteitsfac-

tuur nogal eens… openstaan.

Met de gekende gevolgen. Van

verwittiging en ingebrekestel-

ling tot stroombegrenzing en -afsluiting.

De voorbije jaren is een aantal zowel federale

als Vlaamse beleidsmaatregelen uitgewerkt

om geheel of gedeeltelijk tegemoet te kun-

nen komen aan de sociale uitdagingen.

De wet van 29 april 1999 “betreffende de

organisatie van de elektriciteitsmarkt”, ver-

schenen in het Belgisch Staatsblad van 11

mei 1999 en al een zevental keer gewijzigd,

geeft de regering de bevoegdheid, zowel voor

de productie als voor de transmissie, openba-

redienstverplichtingen op te leggen “inzake

regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleve-

ringen en inzake bevoorrading van afnemers

die geen in aanmerking komende klanten

zijn” (Art. 4, §1, 6°; Art. 18, 2°; Art. 21, 1°).

• “Als tegenprestatie voor de openbare

dienstverplichtingen” kan de regering afwij-

ken van de vergunningsvoorwaarden “voor

zover dergelijke afwijkingen strikt noodzake-

lijk zijn voor de correcte uitvoering van deze

verplichtingen” (Art. 21, 2°).

• En de regering kan ook een door de CREG te

beheren fonds oprichten dat “de volledige of

een deel van de volledige nettokost van de

openbare dienstverplichtingen (…) ten laste

neemt, voor zover deze kost een onbillijke last

zou vertegenwoordigen voor de ondernemin-

gen die tot deze verplichtingen gehouden

zijn, alsook, in voorkomend geval, alle of een

deel van de kosten of verliezen die elektrici-

teitsondernemingen niet kunnen terugwin-

nen wegens de openstelling van

de elektriciteitsmarkt” en dat

“geheel of gedeeltelijk wordt

gefinancierd door toeslagen op

de tarieven (voor de aansluiting

op of het gebruik van het trans-

missienet en voor de ondersteu-

nende diensten) of door heffin-

gen op alle of objectief bepaal-

de categorieën van energiever-

bruikers of marktoperatoren” (Art. 21, 3°).
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Het koninklijk besluit van 11 oktober 2002

“met betrekking tot de openbare dienstver-

plichtingen in de elektriciteitsmarkt”, ver-

schenen in het Belgisch Staatsblad van 

29 oktober 2002, voorziet in de uitvoering

van de aangehaalde bepalingen.

• Het KB gaat uit van de overwegingen “dat

energie geen consumptiegoed zoals de ande-

re is, dat het verbruik van niet-hernieuwbare

energieën moet beperkt worden om ons leef-

milieu te beschermen naar de geest van het

protocol van Kyoto, dat sociale aansluitings-

en leveringsvoorwaarden (onder

andere sociale tarieven) gebo-

den moeten worden, rekening

houdende met het feit dat elek-

triciteit een goed van eerste

levensbehoefte is geworden,

noodzakelijk voor de menselijke

waardigheid, en ten slotte dat

het algemeen economisch

belang gevrijwaard moet wor-

den door het garanderen van de

zekerheid (ook de bevoorra-

dingszekerheid), de regelmaat,

de kwaliteit en de prijs van de

elektriciteitslevering”.

• Het KB geeft gestalte aan het in de elektri-

citeitswet van 29 april 1999 voorziene en

door de CREG beheerde fonds, “gefinancierd

door een jaarlijks bedrag van 24.789.352 euro

voorzien voor de elektriciteitssector” (Art. 6),

“door de heffing van een toeslag per kWh op

de tarieven (voor elektriciteitstransmissie),

behalve op de tarieven betreffende de door-

voer of invoer van elektriciteit” (Art. 7).

De wet van 29 april 1999 “betreffende de

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal

statuut van de elektriciteitsproducenten”,

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11

mei 1999, laat de regering toe, na raadple-

ging van de CREG, “de houders van een ver-

voervergunning openbare dienstverplichtin-

gen op( te )leggen inzake investeringen ten

gunste van afnemers die geen in aanmerking

komende afnemers zijn, in de mate dat deze

investeringen economisch verantwoord zijn”

alsook “de houders van een leveringsvergun-

ning openbare dienstverplichtingen op( te )leg-

gen inzake regelmaat en kwaliteit van leve-

ringen van aardgas en inzake bevoorrading

van distributieondernemingen, en andere

afnemers, in de mate dat zij niet in aanmer-

king komen” (Art. 13). “De distri-

butieondernemingen dragen,

tegen de reële kostprijs, de kos-

ten die de gasondernemingen

maken ter uitvoering van de

openbare dienstverplichtingen

betreffende de bevoorrading in

aardgas van de distributieonder-

nemingen” (Art. 28). De wet van

16 juli 2001 onder andere “tot

wijziging van de wet van 12 april

1965 betreffende het vervoer

van gasachtige producten en

andere door middel van leidin-

gen”, verschenen in het Belgisch Staatsblad

van 20 juli 2001, voorziet (in Art. 7) een door

de regering op te richten en door de CREG te

beheren fonds dat “de volledige of een deel

van de volledige nettokost van de openbare

dienstverplichtingen (…) ten laste neemt, voor

zover deze kost een onbillijke last zou verte-

genwoordigen voor de ondernemingen die tot

deze verplichtingen gehouden zijn” en dat

“wordt gefinancierd door de houders van een

leveringsvergunning (…) door middel van

heffingen, uitgevoerd in het kader van de hier-

voor vermelde leveringsvergunning, op de

hoeveelheden, uitgedrukt in energie-eenhe-

den, geleverd aan alle of aan objectief bepaal-

de categorieën van aardgasverbruikers”.
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Het koninklijk besluit van 23 oktober 2002

“betreffende de openbare dienstverplichtin-

gen in de aardgasmarkt”, verschenen in het

Belgisch Staatsblad van 6 november 2002,

geeft uitvoering aan het in de wet van 20 juli

2001 voorziene fonds, “gefinancierd door een

jaarlijks bedrag van 17.848.333 euro bestemd

voor de aardgassector” (Art. 8), “door middel

van heffingen, uitgevoerd in het kader van de

leveringsvergunning (…), op de hoeveelheden,

uitgedrukt in energie-eenheden, geleverd aan

het totaal van de aardgasverbruikers” (Art. 9).

De wet van 4 september 2002 “houdende

toewijzing van een opdracht aan de open-

bare centra voor maatschappelijk welzijn

inzake de begeleiding en de financiële

maatschappelijke steunverlening aan de

meest hulpbehoevenden inzake energiele-

vering”, verschenen in het Belgisch

Staatsblad van 28 september 2002 en retro-

actief van toepassing vanaf 1 januari 2002,

geeft een bestemming aan de beide fondsen.

• Enerzijds worden de OCMW’s belast met een

dubbele opdracht: ondersteu-

ning en begeleiding van mensen

die moeite hebben met het

betalen van de energierekening

en bijstand om energieschulden

van mensen in moeilijkheden te

helpen delgen.

• Anderzijds worden de OCMW’s

uitgerust met een dubbele hef-

boom: 28,2 miljoen euro voor

het aanwerven van 757 eenhe-

den personeel dat binnen de OCMW’s afbe-

talingsplannen onderhandelt en budgetbege-

leiding opzet en 14,4 miljoen euro voor het

toekennen van financiële maatschappelijke

steun voor mensen die ingevolge hun schul-

denlast en ondanks hun inspanningen niet in

staat zijn de energiefactuur te betalen.

• De verdeling van de uitgaven over de

gemeenten gebeurt op grond van het aantal

WIGW’s of rechthebbenden op een verhoog-

de tegemoetkoming in de verplichte verzeke-

ring voor geneeskundige verzorging (van een

halftijdse betrekking voor gemeenten met

minder dan 1.000 rechthebbenden tot tien

voltijdse betrekkingen voor gemeenten met

20.000 rechthebbenden of meer) en het aan-

tal personen met betalingsachterstand en

geregistreerd in de Centrale voor Kredieten

aan Particulieren (een halftijdse betrekking

voor gemeenten met minder dan 500 perso-

nen en tien voltijdse betrekkingen voor

gemeenten met 7.500 personen of meer).

• De verdeling van de inkomsten van het

fonds bedraagt jaarlijks 24,8 miljoen euro

vanuit de sector elektriciteit (toeslag per kWh

op de transmissietarieven, te heffen door de

netbeheerder, ten laste van de netgebruiker

en doorrekenbaar aan de eindafnemers) en

17,8 miljoen euro vanuit de sector aardgas

(toeslag te heffen door de leveringsvergun-

ninghouders en doorrekenbaar aan de eindaf-

nemers).

De programmawet van 24

december 2002, in het Belgisch

Staatsblad verschenen op 31

december 2002, wijzigt zowel de

artikels 12 en 21 van de ‘elektri-

citeitswet’ van 2 april 1999 als

het artikel 15/11 van de ‘gaswet’

van 12 april 1965 en voorziet

tweemaal, voor elektriciteit (Art.

432) en voor gas (Art. 434), “(een) ‘federale

bijdrage’, die mag worden doorgerekend aan

de eindafnemers, tot financiering van (onder

andere) sommige openbare dienstverplichtin-

gen” en “bestemd voor de gedeeltelijke finan-

ciering van de uitvoering van de maatregelen

van begeleiding en maatschappelijke steun-
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verlening inzake energie voorzien door de

wet van 4 september 2002”. Voor elektriciteit

“wordt lastens de netgebruikers door de net-

beheerders een toeslag geheven” op de trans-

missietarieven. Voor gas “heffen de houders

van een leveringsvergunning een toeslag”. Het

geld moet ten dele gestort worden in het

reeds vermelde fonds, ten dele want ook het

CREG-fonds voor de financiering van de

CREG, de NIRAS of de Nationale Instelling

voor Radioactief Afval en Verrijkte

Splijtstoffen en het broeikasgas-emissie-

reductie-fonds delen in de opbrengst van de

federale bijdrage. De bedragen, de bereke-

ningswijzen, de verdeelsleutels over de fond-

sen en de beheersregels van de fondsen moe-

ten nog door de regering bij KB

worden bepaald.

Tussen begin september en eind

december is dus een federale

regeling tot stand gekomen ter

ondersteuning, logistiek en

financieel, van mensen die hun

energierekeningen niet meer

kunnen betalen en hun energie-

schulden niet meer kunnen

afbetalen. Op zich een lovens-

waardige doelstelling. Maar de middelenver-

houding, 2/3 voor personeel ten behoeve van

de OCMW’s en 1/3 voor kredieten ten behoe-

ve van de mensen in moeilijkheden, doet twij-

fels rijzen bij de slagkracht van een dergelijke

ingreep. Gemiddeld beschikt een ter zake ver-

antwoordelijke medewerker binnen het

OCMW over nog geen 20.000 euro per jaar.

Het is meer dan een druppel op een hete

plaat, maar minder dan een afdoende oplos-

sing. Het is ook dweilen met de kraan open.

Want ondertussen blijven mensen in moeilijk-

heden wonen in ontoereikend geïsoleerde

huizen en verwarmen met dure en niet zo

duurzame elektriciteit. En behalve de ener-

giefactuur blijven ook de rekeningen en de

schulden voor voeding, kleding, huisvesting,

onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke

staan. Het valt overigens nog te bekijken of

de OCMW’s bijkomend medewerkers aanwer-

ven dan wel de reeds aanwezige medewerkers

inschakelen om aldus begrotingstekorten af

te wenden.

Om uitvoering te geven aan zowel de wet van

4 september 2002 als de programmawet van

24 december 2002 heeft de ministerraad zich

op 14 februari 2003 over de vereiste ont-

werp-KB’s gebogen en de overeengekomen

ontwerp-KB’s vervolgens aan de Raad van

State overgemaakt.

Het gaat om vier afzonderlijke

KB’s, twee voor de elektriciteit

en twee voor het gas, twee ter

vervollediging van de KB’s van 11

en 23 oktober 2002 en twee tot

wijziging van de KB’s van 11 en

23 oktober 2002:

• het ontwerp van koninklijk

besluit tot bepaling van de

nadere regels betreffende de

federale bijdrage tot financie-

ring van sommige openbare

dienstverplichtingen en van de kosten ver-

bonden aan de regulering van en controle op

de elektriciteitsmarkt;

• het ontwerp van koninklijk besluit tot wij-

ziging van voorgaand koninklijk besluit en

van het koninklijk besluit van 11 oktober

2002 met betrekking tot de openbaredienst-

verplichtingen in de elektriciteitsmarkt;

• het ontwerp van koninklijk besluit tot bepa-

ling van de nadere regels betreffende de

federale bijdrage tot financiering van sommi-

ge openbare dienstverplichtingen en van de

kosten verbonden aan de regulering van en

controle op de gasmarkt;

• het ontwerp van koninklijk besluit tot wij-
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ziging van voorgaand koninklijk besluit en

van het koninklijk besluit van 23 oktober

2002 met betrekking tot de openbaredienst-

verplichtingen in de gasmarkt.

De vier KB’s voorzien in een federale bijdrage,

verschuldigd per zelf gebruikte kWh, ter

financiering van vier onderscheiden aangele-

genheden.

• Het budget ten behoeve van de CREG dient

jaarlijks door de regering bepaald en moet

worden betaald door de elektriciteitssector,

voor 69%, en de aardgassector, voor 31%.

Voor 2003 gaat het om 11,6 miljoen euro, 8,0

elektriciteit en 3,6 gas. Aan de bedragen dient

eenmalig 15% toegevoegd ter financiering

van een reserve die dan jaarlijks op peil dient

gehouden.

• Het budget van het ‘OCMW-fonds’ is voor

2002 gehandhaafd, zoals bij KB voorzien, en

moet voortaan jaarlijks geïndexeerd worden.

Het gaat om 24,8 miljoen euro, of 58%, voor

de elektriciteitssector en 17,8 miljoen euro, of

42%, voor de aardgassector.

• Het budget ten behoeve van de denucleari-

satie dient bij KB bepaald, op basis van de

door het NIRAS op te maken vijfjarenplannen,

met ingang van 2004. Voor 2003 gaat het om

38 miljoen euro. De bedragen komen volledig

ten laste van de elektriciteitssector. De elek-

triciteitsproductie door middel van HEB of

WKK wordt vrijgesteld op voorlegging van

certificaten.

• Het budget van het ‘Kyoto-fonds’ bedraagt

voor 2003 25 miljoen euro en moet jaarlijks

geïndexeerd worden. Het bedrag komt volle-

dig ten laste van de elektriciteitssector. De

elektriciteitsproductie door middel van HEB

of WKK wordt vrijgesteld op voorlegging van

certificaten.

Op 27 februari 2003 heeft de Kamer van

volksvertegenwoordigers ingestemd met het

wetsontwerp “tot wijziging van de wet van

12 april 1965 betreffende het vervoer van

gasachtige producten en andere door mid-

del van leidingen, van de wet van 8 augus-

tus 1980 betreffende de budgettaire voor-

stellen 1979-1980 en van de wet van 29

april 1999 betreffende de organisatie van

de elektriciteitsmarkt”. Voor elektriciteit

respectievelijk gas wordt onder andere voor-

zien in de vervanging van de paragrafen 1 en

2 en de uitbreiding van de derde paragraaf

van artikel 20 van de wet van 2 april 1999

respectievelijk artikel 15/10 van de wet van

12 april 1965.

In de bestaande wetten staan twee voor elek-

triciteit en aardgas gelijkaardige bepalingen

betreffende het van overheidswege beperken

van prijzen.

• “Op aanbeveling van het Controlecomité”,
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Schema 2. Heffingen op energie in euro voor 2003

Elektriciteit Gas

CREG 9.204.600 4.135.400 13.340.000

OCMW 25.088.480 18.063.705 43.152.185

Denuclearisatie 38.000.000 0 38.000.000

Kyoto 25.000.000 0 25.000.000

97.293.080 22.199.105 119.492.185



inzonderheid het CCEG, aldus Art. 20, §1

(respectievelijk Art. 15/10, §1), “stelt de fede-

rale minister die bevoegd is voor economie,

maximumprijzen vast, geldig voor het gehele

grondgebied, voor de levering van elektrici-

teit aan eindafnemers die geen in aanmerking

komende afnemers zijn” (idem voor aardgas).

• “Evenzeer kan de federale minister die

bevoegd is voor economie, op aanbeveling

van de commissie”, namelijk de CREG, aldus

Art. 20, §2 (respectievelijk Art. 15/1, §2),

“maximumprijzen vaststellen voor de levering

van elektriciteit aan in aanmerking komende

eindafnemers” (idem voor aardgas).

Dus vanaf 1 juli 2003, als ook de huishoude-

lijke klanten ‘bevrijd’ worden, gebeurt het

beperken van de prijzen niet meer verplicht,

maar afhankelijk van de wensen van de rege-

ring en niet meer op aanbeveling van het

CCEG, maar van de CREG.

Ook het aangenomen wetsontwerp bevat in

artikel 21 respectievelijk artikel 4 twee gelijk-

aardige bepalingen met betrekking tot het

beperken van prijzen.

• “Na advies van de commissie en beraadsla-

ging in Ministerraad kan”, volgens §1 van

beide bepalingen “de federale minister

bevoegd voor economie de maximumprijzen

vaststellen voor de levering van elektriciteit

aan eindafnemers en voor het aandeel van de

elektriciteitslevering aan distributeurs

bestemd voor de bevoorrading van eindafne-

mers die geen in aanmerking komende afne-

mers zijn” (idem voor aardgas).

• “Na advies van de commissie en overleg met

de gewesten kan”, volgens §2 van beide bepa-

lingen, “de federale minister bevoegd voor

economie, na beraadslaging in Ministerraad,

maximumprijzen vaststellen per kWh geldig

voor het gehele grondgebied, voor de levering

van elektriciteit aan residentiële beschermde

klanten met een laag inkomen of in een

kwetsbare situatie” (idem voor aardgas).

De maximumprijzen mogen geen forfaitair

bedrag of vergoeding omvatten. “De elektrici-

teitsbedrijven” (en dus niet “de vervoeronder-

neming of vervoerondernemingen” zoals in

het voorontwerp vermeld) respectievelijk de

“gasondernemingen” (en niet “de netbeheer-

der” zoals in het voorontwerp vermeld) moe-

ten de bevoorrading van de beschermde klan-

ten tegen de maximumprijzen verzekeren.

“De reële nettokost die voortvloeit uit deze

activiteit wordt (…) gefinancierd door toesla-

gen op de tarieven (…) of door heffingen op

alle of objectief bepaalde categorieën van

energieverbruikers of marktoperatoren” en de

“financiering wordt georganiseerd door een

fonds onder beheer van de commissie”. Zowel

de bepaling van de kost als de inrichting van

het fonds dienen te gebeuren bij KB.

De derde paragraaf zou worden uitgebreid

met onder andere twee passages die voor-

houden dat “de maximumprijzen bedoeld in

§§ 1 en 2 zodanig worden vastgesteld dat (…)

de transparantie in termen van tarieven

wordt gewaarborgd en de rationele consump-

tiegedragingen worden bevorderd (en) het

recht van toegang tot energie, goed van eer-

ste levensbehoefte, wordt gewaarborgd,

waarbij in het bijzonder, in het kader van de

openstelling van de elektriciteitsmarkt voor

concurrentie, de continuïteit van de sociale

voordelen toepasbaar op bepaalde catego-

rieën residentiële verbruikers inzake aanslui-

tingen en tarieven wordt verzekerd”. Voor gas

wordt toegevoegd “daar waar gasnetten

bestaan of op een economische redelijke

wijze ontwikkeld kunnen worden”.

Het blijft afwachten of de koninklijke beslui-

ten ter uitvoering van de bepalingen nog
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voor de verkiezingen van 18 mei 2003 zullen

worden uitgevaardigd. Ondertussen dreigen

de ‘beschermde klanten’, 180.000 gezinnen

voor elektriciteit en 62.000 gezinnen voor

gas, het kind van de rekening te worden.

Want de federale OCMW-wet van 4 septem-

ber 2002 (cf. supra) en het Vlaams afslui-

tingsbesluit van 31 januari 2003 (cf. infra)

zijn slechts nuttig voor mensen die hun ener-

giefactuur niet meer kunnen betalen. Maar

om te voorkomen dat mensen hun energie-

factuur niet meer kunnen betalen, zijn fede-

rale sociale tarieven en Vlaamse gratis energie

nodig.

Ook de Vlaamse regering heeft zich een

decretale basis gecreëerd om in (een tiental)

openbaredienstverplichtingen te voorzien.

Zowel het decreet van 17 juli 2000 “hou-

dende de organisatie van de elektriciteits-

markt”, verschenen in het Belgisch

Staatsblad van 22 september

2000 en al een vijftal keer

gewijzigd, als het decreet van 6

juli 2001 “houdende de orga-

nisatie van de gasmarkt”, ver-

schenen in het Belgisch

Staatsblad van 3 oktober 2001

en reeds tweemaal gewijzigd,

bevatten een hoofdstuk met

onder andere sociale openbare-

dienstverplichtingen voor zowel netbeheer-

ders als houders van een leveringsvergunning.

Beide kunnen verplicht worden tot “maatre-

gelen van sociale aard” alsook, behalve hou-

ders van een leveringsvergunning voor elek-

triciteit, “veiligheid, continuïteit, regelmaat

en kwaliteit van leveringen”. Netbeheerders

kunnen ook nog verplicht worden tot “de

ononderbroken levering van een minimale

hoeveelheid (…) ingeval van niet-betaling van

de (…) factuur en de verzekerde bevoorrading

van de afnemers ingeval de houder van een

leveringsvergunning zijn verplichtingen niet

nakomt”. Ook de Ordonnantie van 19 juli

2001 “betreffende de organisatie van de

elektriciteitsmarkt in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest” bevat openbare-

dienstverplichtingen. Het gaat om “het ter

beschikking stellen van een ononderbroken

levering van elektriciteit aan particulieren”

alsook “de levering van elektriciteit aan een

specifiek sociaal tarief aan personen volgens

de voorwaarden bepaald door de federale

overheid”.

Alleen voor ‘elektriciteit in Vlaanderen’ zijn

ondertussen ook uitvoeringsbesluiten geno-

men.

• Het besluit van 19 oktober 2001 “hou-

dende het gratis vervoer en de gratis leve-

ring van een hoeveelheid elektriciteit als

sociale openbaredienstverplichting”, ver-

schenen in het Belgisch Staatsblad van 

20 november 2001 en door de

Vlaamse regering gewijzigd bij

besluit van 1 februari 2001, gunt

gezinnen 100 kWh per huishou-

den plus 100 kWh per persoon

gratis elektriciteit, maar houdt

feitelijk op te bestaan op 1 juli

2003, al hebben drie volksverte-

genwoordigers op 13 februari

2003 een voorstel van decreet

ingediend om in gratis elektriciteit te blijven

voorzien.

• Het besluit van 31 januari 2003 “met

betrekking tot de sociale openbaredienst-

verplichtingen in de vrijgemaakte elektrici-

teitsmarkt”, nog te verschijnen in het

Belgisch Staatsblad, regelt de aanpak van

wanbetaling door huishoudelijke afnemers in

het algemeen en beschermde klanten in het

bijzonder, met name door opeenvolgend de

betrokkene te treffen met een herinnerings-

brief en een ingebrekestelling, afbetalings-
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plan en opzegging van het leveringscontract

door de vergunninghouder, een budgetmeter

en een hulpkrediet van 50 kWh, stroombe-

grenzing tot 6 A en -afsluiting.

ECOLOGISCHE BEZORGDHEID

De wet van 31 januari 2003 “houdende de

geleidelijke uitstap uit kernenergie voor

industriële elektriciteitsproductie”, versche-

nen in het Belgisch Staatsblad van 28 febru-

ari 2003, voorziet in een volledige nucleaire

desactivering tussen 2015 en 2025. Het is

geen op zich staand gebeuren. Het dient

gekaderd binnen een aantal ontwikkelingen

die de energieverhoudingen in het elektrici-

teitslandschap grondig dooreenschudden.

• Volgens het ministerie voor Economische

Zaken bestaat de (finale) energieconsumptie

in 2001 voor 51% uit petroleum, voor 25%

uit gas, voor 8% uit vaste brandstof (steen-

kool) en voor 15% uit elektriciteit.

• In 2001, aldus de beroepsfederatie van

Belgische elektriciteitsverdelers en -produ-

centen, zorgt kernsplijtstof voor 57,8% van

de (netto) elektriciteitsproductie. Aardgas

staat in voor 21,2% en vaste brandstof

(steenkool) voor 12,6%. Olie levert 1,6% en

wind- en waterkracht samen 2,2%. Biogas en

andere gassen: 2,9%. Huishoudelijk, land-

bouw-, industrieel afval en recuperatiestoom:

1,8%.

Het gewoon wegnemen van kernenergie

betekent dus dat meer dan de helft van de

elektriciteitsproductie verdwijnt en dat de

elektriciteitsconsumptie dan maar met meer

dan de helft moet ingeperkt worden of de

kernenergie vervangen door andere energie-

bronnen of -invoer.

• Maar zelfs als de bijdrage van de andere

energiebronnen verdubbeld wordt, is nog

steeds 15,6% een vraag zonder aanbod, en

dan wordt nog geen rekening gehouden met

de jaarlijkse toename van het verbruik.

• En de gevolgen van de uitstap compenseren

door de invoer op te drijven, betekent min

noch meer de nucleaire desactivering binnen

België neutraliseren door de nucleaire active-

ring buiten België of, in mensentaal, centrales

sluiten in Tihange en openen in Chooz.

Bestaan er dan geen alternatieven voor de

keuze tussen de nucleaire optie enerzijds en

schaarste of soberheid anderzijds? Toch wel!

Maar REG, WKK, HEB en centrales op stoom

en gas (STEG) leveren ofwel geen noemens-

waardige bijdrage ofwel een aantal nadelen.

• REG heeft een enorm potentieel. Maar tot-

nogtoe, en ondanks isolatienormen, product-

subsidies, sensibilisatiecampagnes en andere

van overheidswege genomen initiatieven,

blijft de vraag naar energie en elektriciteit

toenemen en blijft de bijdrage van energiebe-

zuiniging en elektriciteitsbesparing beschei-

den. Hopen op een substantieel effect, zonder

als overheid zelf maatregelen te nemen en

een bindend en afdwingbaar beleid op te leg-

gen ten aanzien van burgers en bedrijven, is

gokken of wachten op Godot.

• WKK kan in een aanzienlijk stuk van de

ingevolge de kernuitstap benodigde niet-

nucleair voortgebrachte stroom voorzien,

maar moet dan ook van overheidswege

bevorderd en door ondernemingen toegepast

worden.

• HEB zijn niet vanzelfsprekend. Windmolens

hebben een in tijd beperkt en onregelmatig

rendement. Plaatsen om stuwdammen en

stuwmeren aan te leggen ontbreken. De

investeringen om energie van de zon, passief

of fotovoltaïsch, om te zetten in elektriciteit

zijn, zelfs mits toelagen, geenszins verwaar-

loosbaar. Ook de ontwikkeling van energie uit
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biomassa of brandstofcellen en het onder-

zoek naar stockage van elektriciteit vergen

kapitaal.

• STEG is ook aanvechtbaar. Aan de ene kant

om een ecologische reden. Want in tegenstel-

ling tot de kerncentrales stoten de gascentra-

les schadelijke stoffen uit, minder dan in het

verleden en in de toekomst waarschijnlijk nog

minder, maar toch. Gezien het engagement

om, in navolging van de Conferentie van Rio,

het Protocol van Kyoto uit te voeren, een

overigens sowieso al niet eenvoudige

opdracht, schept het milieuvriendelijk uit-

stapscenario een milieu-onvriendelijk uit-

stootsurplus. Aan de andere

kant om economische redenen.

Want inzetten op gas betekent

afhankelijk zijn van invoer, niet

alleen uit Nederland of

Noorwegen, maar ook uit

Algerije en, zeker op termijn,

Rusland. Voorwaar geen

gewaarborgde bevoorrading.

Ingevolge de eindigheid van de

gasvoorraden, alsook de kans

dat verscheidene landen inzake

brandstof dezelfde keuze maken, zal de markt

de kosten van stroom uit gas opvoeren. Zeker

geen verzekerde prijzen.

Om, ook onafhankelijk van een eventuele

kernuitstap, energieconsumptie en elektrici-

teitsproductie te beheersen, hebben de

onderscheiden overheden openbaredienstver-

plichtingen opgelegd met betrekking tot REG,

WKK, HEB en aanverwante. Elektriciteitswet,

-decreet, -ordonnantie en gasdecreet bevat-

ten stuk voor stuk bepalingen ter zake.

• Zo kan de federale regering, overeenkom-

stig de elektriciteitswet, “maatregelen van

marktorganisatie vaststellen voor een verze-

kerde afzet op de markt, tegen een mini-

mumprijs, van een minimumvolume elektrici-

teit geproduceerd met aanwending van her-

nieuwbare energiebronnen”, toegepast met

het koninklijk besluit van 16 juli 2002

“betreffende de instelling van mechanismen

voor de bevordering van elektriciteit opge-

wekt uit hernieuwbare energiebronnen”,

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 

23 augustus 2002.

• De elektriciteitsordonnantie van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in

“het geven van informatie en demonstraties,

de terbeschikkingstelling van uitrustingen en

diensten en het verstrekken van financiële

hulp voor rationeel energiege-

bruik” (met inbegrip van een

door distributienetbeheerders te

creëren driejaarlijks programma)

alsook “promotie van groene

energie en de warmtekrachtkop-

peling” (met inbegrip van “de

afkoop van elektriciteitsover-

schotten” en “een systeem van

groenestroomcertificaten”).

• En de Vlaamse regering kan,

overeenkomstig de elektriciteits-

en gasdecreten, netbeheerders en leverings-

vergunninghouders openbaredienstverplich-

tingen opleggen met betrekking tot “pro-

gramma’s ter bevordering van (het) rationeel

energieverbruik (en hernieuwbare energie-

bronnen)”, “minimumnormen inzake het

rationeel energiegebruik bij hun eindafne-

mers”, “informatie (over) en sensibilisering

(voor) het (…) verbruik en de (…) kosten van

de eindafnemers” en, voor elektriciteit,

“investeringen in kwalitatieve warmtekracht-

installaties, installaties voor de productie van

groene stroom of groenestroomcertificaten”.

Voor aardgas kan gebruik gemaakt worden

van het stelsel van groenewarmtecertificaten.

Ook het stelsel van warmtekrachtcertificaten
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staat ter beschikking en is ondertussen voor-

werp geworden van een voorstel van decreet

van 31 januari 2003 dat ter zake een wijzi-

ging beoogt. En om een en ander te betoela-

gen, kan een beroep gedaan worden op het

“Energiefonds” of “het Fonds hernieuwbare

energiebronnen”. 

• In uitvoering van de voorgenomen beleids-

maatregelen heeft de Vlaamse regering tot-

nogtoe gezorgd voor het besluit van 7 sep-

tember 2001 “tot bepaling van de voor-

waarden waaraan een kwalitatieve warmte-

krachtinstallatie moet voldoen” (verschenen

in het Belgisch Staatsblad van 12 december

2001), het besluit van 28 september 2001

“inzake de bevordering van de elektriciteits-

opwekking uit hernieuwbare energiebron-

nen” (verschenen in het Belgisch Staatsblad

van 23 oktober 2001 en op 21 februari 2003

door de Vlaamse regering bij ontwerpbesluit

voor wijziging vatbaar verklaard), het besluit

van 29 maart 2002 “inzake de openbare-

dienstverplichtingen ter bevordering van

het rationeel energiegebruik” (verschenen in

het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2002) en

het ontwerpbesluit van 19 april 2002 “hou-

dende de openbaredienstverplichting ter

bevordering van de elektriciteitsopwekking

in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties”.

Een volledig overzicht, laat staan met inbe-

grip van energiefiscaliteit, energiecheques,

productnormen of isolatienormen, zou een

afzonderlijke bijdrage vergen.

ACW’NERGIE

Bij de aanvang is gezegd dat het ACW tegelijk

een werknemers-, verbruikers-, sociale en

ecologische beweging omvat. Werknemers-

en verbruikersbelangen zijn als zodanig

amper aan bod gekomen. Wel de sociale

bezorgdheid en de ecologische bekommernis-

sen. Om ter zake zicht te krijgen op het wen-

selijke en het haalbare, dient uitgegaan van

de liberalisering van de energiemarkten (elek-

triciteit en gas) en de regulering van het

energiebeleid (Europees, Belgisch, Vlaams en

Brussels). De aandacht van media en politiek

gaat voornamelijk uit naar de gevolgen van

de liberalisering voor de lokale financiën

respectievelijk de gevolgen van de kernuit-

stap voor de bevoorrading. Maar het ACW

vraagt ook aandacht voor de gevolgen van de

liberalisering voor bestaansonzekere bevol-

kingsgroepen respectievelijk de gevolgen van

de kernuitstap voor natuur en milieu. Er blijft

nood aan sociale tarieven, gewaarborgde

levering (A), gratis stroom (kWh) en een prin-

cipieel verbod op afsluitingen. Er blijft nood

aan REG, WKK en HEB, naast STEG en andere

alternatieven voor nucleaire energie. De ener-

giestaatssecretaris in de volgende regering

weze gewaarschuwd…
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