Memorandum
Vlaamse verkiezingen 2019

Missie:
De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de energiemarkt in
Vlaanderen: we reguleren, controleren, informeren en adviseren.
Visie:
Het energiesysteem is volop in beweging door nieuwe energiebronnen, -spelers en -diensten en door het vervagen van het
onderscheid tussen verbruiker en aanbieder. Als onafhankelijke
autoriteit bewaakt de VREG, in het algemeen belang, de gevolgen hiervan op de werking van de energiemarkt. Wij stimuleren
een toekomstbestendig, efficiënt, betaalbaar, betrouwbaar en
duurzaam energiesysteem in Vlaanderen.
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Aanbevelingen
Vanuit onze missie en visie
formuleren wij onderstaande
aanbevelingen voor de
beleidsmakers.
Flexibiliteit
Creëer een decretaal kader voor het mogelijk
maken van flexibiliteitsdiensten op het
distributienet aan vraag- en aanbodzijde,
inclusief energieopslag. De VREG heeft daartoe
al een aantal tekstvoorstellen uitgewerkt
(ADV-2016-01 en ADV-2017-04). Flexibiliteit is
nodig om stijgende decentrale en hernieuwbare
installaties te integreren op ons distributienet
zonder lokale congestieproblemen te
veroorzaken. Flexibiliteit en ondersteunende
diensten op het distributienet vermijden
netuitbreidingen en dragen bij tot de
bevoorradingszekerheid.

Uitrol digitale meters
Ga zo snel als mogelijk over tot de uitrol van de
digitale meter. Zo kunnen we er onder andere
voor zorgen dat het elektriciteitsnet efficiënt
benut wordt, krijgen burgers en bedrijven een
beter inzicht in hun verbruik, kunnen ze hun
flexibiliteit ter beschikking stellen en maken
we de komst van innovatieve energiediensten
mogelijk.
Zorg ervoor dat prosumenten de elektriciteit
die ze injecteren op het distributienet kunnen
vermarkten. Zo worden ze correct vergoed. De
compensatie van afname met injectie stimuleert
prosumenten niet om hun zelfconsumptie te
verhogen. Het houdt de prosument
tegen om een actieve rol op te nemen in de
energiemarkt en belemmert de activering van
de vraagzijde.
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Clean Energy for All Europeans
Tijdens de volgende legislatuur zal het Clean
Energy for All Europeans-pakket (Clean
Energy-pakket) moeten worden omgezet naar
Vlaamse regelgeving. Er moet gezorgd worden
voor een toekomstgerichte omzetting waarbij
de VREG als onafhankelijke regulator en
autoriteit van de elektriciteits- en gasmarkt
betrokken wordt.

Formaliseer Forbeg
Ga, in samenwerking met de federale overheid,
over tot formalisering van Forbeg, het
overlegorgaan van de Belgische
energieregulatoren. Dit orgaan moet de
Belgische energieregulatoren
vertegenwoordigen op Europees niveau.
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Energiedelen en
energiegemeenschappen
Zorg voor een concrete uitwerking van
het concept energiedelen in lijn met
de bepalingen van het Clean Energy-pakket.
Zorg ervoor dat dit concept eenvoudig toe te
passen is door zo veel mogelijk afnemers. Werk
een kader uit voor energiegemeenschappen
(energy communities), zoals voorzien in
het Clean Energy-pakket. Verduidelijk hoe dit
nieuwe kader zich verhoudt tot en onderscheidt
van bestaande concepten zoals de
distributienetten, directe lijnen en leidingen,
privénetten en gesloten distributiesystemen
enerzijds en de rol van marktpartijen zoals
energieleveranciers anderzijds. Alle afnemers
die gebruik maken van het distributienet
moeten evenwel op een evenwichtige wijze
bijdragen aan de totale kosten van dit systeem.

Kosten ODV uit de elektriciteitsfactuur
De hoge elektriciteitsprijs in het Vlaamse
Gewest wordt voornamelijk veroorzaakt
door het hoge aandeel van de kosten van de
openbaredienstverplichtingen (ODV). Haal de
kosten van de ODV uit de elektriciteitsfactuur
en financier ze via de algemene middelen of
via een heffing met een andere grondslag
dan het elektriciteitsverbruik. Elektriciteit als
enige drager voor de financiering van de
energietransitie moet verlaten worden omdat dit
een verkeerd signaal geeft.
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Rechten energieafnemer
Het Clean Energy-pakket bevat heel wat
rechten voor de energieafnemer. Deze rechten
dienen best zoveel mogelijk in de Vlaamse
energieregelgeving omgezet te worden. Leg
de VREG daarbij ook de taak op om toezicht
uit te oefenen op de groepsaankopen,
aanbieders van (energie)prijsvergelijkingssites
en andere tussenpersonen op de
energiemarkt in het Vlaamse Gewest.

Dataplatform energiebeleid
Meten is weten. Maak werk van een
geïntegreerd Vlaams dataplatform waar
relevante energiedata openbaar, eenvoudig
en snel ter beschikking worden gesteld voor
beleidsdoeleinden op lokaal of gewestelijk
niveau.
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Garanties van oorsprong

Homogene bevoegdheidspakketten

Ken garanties van oorsprong toe voor de
productie van gas en warmte uit hernieuwbare
energiebronnen. Voorzie dat de verkoop
van groen gas en groene warmte enkel
mogelijk is mits het indienen van deze garanties
van oorsprong bij de VREG en verplicht de
energieleveranciers dit te melden aan hun
klanten via de factuur om de klant vertrouwen te
schenken.

Zorg voor homogene bevoegdheidspakketten
inzake energie. De gewesten zijn bevoegd
voor levering via warmte- en koudenetten en
het beheer ervan. De prijs- en tariefregulering
hiervan zou dan ook beter overgedragen
worden naar het gewestelijke niveau. Ook de
sociale maximumprijzen voor elektriciteit en
aardgas worden beter op dit niveau ingevuld.
De gewesten moeten maximaal gebruik maken
van hun bevoegdheden om de opslag van
energie (o.a. batterijen) te regelen.

Omschakeling naar hoogcalorisch
aardgas
Solidariseer de kosten voor de omschakeling
van laag- naar hoogcalorisch aardgas via
financiering door het voorziene federaal fonds.
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Memorandum
Homogene bevoegdheidspakketten
elektriciteit, gas: prijsregulering ook door gewesten
warmte: tarieven gewestelijk

Energiefactuur
Kosten ODV uit de
elektriciteitsfactuur
financier de ODV’s via de algemene

Rechten energieafnemer

middelen of een heffing met een andere

toezicht VREG op tussenpersonen (o.a. groepsaankopen)

grondslag dan het elektriciteitsverbruik

Dataplatform energiebeleid

Omschakeling naar
hoogcalorisch gas

centraliseer alle Vlaamse energiebeleidsdata

Clean Energy for
All Europeans

Formaliseer Forbeg

omzetten naar Vlaamse

zodat dit orgaan een standpunt kan innemen op Europees

regelgeving

niveau

solidariseer de kosten voor de
omschakeling naar hoogcalorisch

Een energiemarkt met een actieve rol voor de gebruiker

aardgas via het federaal fonds

Garanties van oorsprong
ook voor groen gas en groene warmte

Distributienet

Uitrol digitale meters
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rol ze zo snel mogelijk uit

Flexibiliteit

zorg voor een decretaal kader
voor flexibiliteit

Energiedelen en
energiegemeenschappen
werk dit concept verder uit

De VREG contacteren
Wij hebben geen klantenloket.
We beantwoorden uw vragen telefonisch, via e-mail of per brief.
Per e-mail
info@vreg.be
Per telefoon of fax
Bel elke werkdag van 9 u. tot 19 u. gratis naar 1700.
Kies ‘Andere vraag’ om met ons doorverbonden te worden.
Vanuit het buitenland belt u +32 2 553 1700.
Fax: +32 (0)2 553.13.50
Per post
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel

www.vreg.be –

@vreg_be –

VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws

