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- Kris Verduyckt à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La réduction structurelle de la TVA sur le gaz 

et l'électricité" (55026003C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le gel des prix du gaz" (55026019C) 

- Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le gel des prix de l'énergie au niveau 

européen" (55026079C) 

- Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les nouvelles mesures du gouvernement 

en matière d'énergie" (55026091C) 

- Malik Ben Achour à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'indépendance énergétique de l'Union 

européenne à l'égard de la Russie" (55026105C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La réduction sur le mazout de chauffage vs la 

réduction de la TVA sur le gaz" (55026130C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le gel des prix du gaz et l'estimation de son 

coût" (55026137C) 

- Reccino Van Lommel à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'accord sur l'énergie" (55026139C) 

- François De Smet à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La dépendance énergétique à l'égard 

de la Russie" (55026120C) 

01 Actualiteitsdebat over de energieprijzen en toegevoegde vragen van 

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het voorstel van verlaging v.d. btw op 

energie en de prijsregulering gezien de oorlog in Oekraïne" (55025784C) 

- Leen Dierick aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De btw-verlaging voor aardgas" (55025805C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De rondetafel over energiearmoede van 
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10 maart 2022" (55025923C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De plafonnering van de gasprijs" 

(55025941C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De noodmaatregelen m.b.t. de energieprijzen 

in RePowerEU" (55025947C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het gesprek met de werkgeversfederaties 

van vrijdag 11 maart 2022" (55025978C) 

- Samuel Cogolati aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het alomvattende energieakkoord" 

(55025999C) 

- Kris Verduyckt aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De structurele verlaging van de btw op 

gas en elektriciteit" (55026003C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De bevriezing van de gasprijzen" 

(55026019C) 

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het bevriezen van de energieprijzen op 

Europees niveau" (55026079C) 

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De nieuwe energiemaatregelen van de 

regering" (55026091C) 

- Malik Ben Achour aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De Europese energieonafhankelijkheid 

ten aanzien van Rusland" (55026105C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De korting op stookolie vs. de btw-

verlaging voor gas" (55026130C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De bevriezing van de gasprijzen en de 

desbetreffende kostenraming" (55026137C) 

- Reccino Van Lommel aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De energiedeal" (55026139C) 

- François De Smet aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De energieafhankelijkheid ten 

aanzien van Rusland" (55026120C) 

 

01.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, de 

aanleiding voor mijn vragen is de beslissing van de regering van 

afgelopen maandag om een aantal maatregelen te nemen, waaronder 

de verlaging van de btw op aardgas en elektriciteit naar 6 % vanaf 

april tot en met september, dus tijdens de lente- en zomermaanden. 

Dat levert een gezin op vlak van gas 73 euro op. Ik weet dat collega 

Wollants een ander cijfer gebruikt, maar goed, het bevindt zich in die 

grootteorde. Bij een btw-verlaging voor het volledige jaar zou het 

echter om een bedrag van 450 euro gaan. Dat komt omdat in de 

periode van april tot en met september slechts 17,5 % van het 

jaarlijkse gasverbruik plaatsvindt.  

 

De regering verlaagt ook de accijnzen op brandstof met 17 eurocent 

per liter en dat is toch een stuk minder dan eerder aangekondigde 24 

eurocent per liter. Mensen die met stookolie verwarmen, krijgen 200 

euro. Het sociaal tarief wordt opnieuw met drie maanden verlengd. De 

nettokostprijs van dat akkoord, indien de meerinkomsten van btw 

hiermee verrekend worden, is 200 miljoen euro. Ik heb daarom de 

volgende vragen voor u, mevrouw de minister. 

 

Waarom besliste de regering om de btw alleen in de lente en de 

zomer te verlagen? Bent u werkelijk van plan om vlak voor de winter, 

in september, de btw opnieuw te verhogen naar 21 %? Ik kan me niet 

voorstellen welke reactie dit bij de bevolking zal teweegbrengen. 

Waarom worden de accijnzen op brandstof slechts met 17 eurocent 

per liter, in plaats van het eerder aangekondigde hogere bedrag, 

verminderd? De verwarmingspremie van 200 euro geldt per domicilie. 

Stel dat een aantal gezinnen een stookolieketel delen – dat gebeurt 

namelijk in appartementsgebouwen – is er dan ook een verwarmings-

premie per gezin? Hoe zal dat gaan? De armoedeorganisaties vragen 

al maanden om de uitbreiding van het sociaal tarief permanent te 

01.01  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Le gouvernement réduit la 

TVA sur le gaz à 6 % jusqu'en 

septembre. Cette réduction per-

mettra aux ménages d'économiser 

73 euros. Une réduction pour une 

année entière s'élèverait à 

450 euros. Pourquoi la réduction 

n'est-elle valable que jusqu'en 

septembre? La TVA sera-t-elle de 

nouveau augmentée à ce 

moment-là? 

 

Les accises sur le carburant 

seront réduites de 17 centimes. 

C'est moins que les 24 centimes 

annoncés. Comment l'expliquez-

vous? 

 

Une allocation de chauffage de 

200 euros par ménage est 

accordée. Les familles qui par-

tagent une chaudière recevront-

elles chacune une allocation de 

chauffage? 

 

Le tarif social est prolongé de trois 

mois. Pourquoi n'est-il pas rendu 

permanent, comme le demandent 

les organisations de lutte contre la 

pauvreté? 
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maken. Waarom doet u dat nog altijd niet? Ondertussen doet de 

oorlog in Oekraïne de energieprijzen verder exploderen. Voor aardgas 

piekte de prijs naar 300 euro per megawattuur. 

 

Zulke tarieven zijn pure waanzin. Ook eerste minister De Croo zei dat 

de geliberaliseerde energiemarkt irrationeel is. Er is pure paniek op de 

markt. De prijspieken tonen de irrationaliteit van de liberalisering. Een 

prijs die maal twintig gaat voor energie, staat gewoon los van alle 

realiteit, maar het heeft wel zeer concrete, catastrofale gevolgen voor 

de mensen, de gezinnen, de kleine zelfstandigen en kmo's, terwijl de 

beursspeculanten zich in de handen wrijven. 

 

Als reactie op de crisis pleitte u op het Europese niveau voor een 

bevriezing van de Europese energieprijzen. Concreet ijverde u voor 

een prijsplafond op de gasprijs. Premier De Croo lanceerde een 

gelijkaardig voorstel, waarover mijn vraag gaat, en sprak over een cap 

op de prijs van geïmporteerd gas, zodat gas niet boven die 

maximumprijs verkocht of verhandeld kan worden in de EU, en 

waarbij de EU vervolgens buiten de markt om onderhandelt met 

andere landen voor het blijven leveren van aardgas onder die 

maximumprijs. 

 

Mevrouw de minister, kunt u meer details geven over uw concreet 

voorstel voor prijsbevriezing? Over welk prijsniveau gaat het 

desgevallend? Wordt de prijs bevroren voor de leveranciers of de 

kleinhandelsmarkt, dan wel voor de producenten of de 

groothandelsmarkt? Is er voor de lidstaten een kostprijs aan 

verbonden, hoe groot is die en hoe wilt u die desgevallend 

financieren? Wanneer gaat de prijsbevriezing in en hoelang houdt die 

aan? 

 

Hebt u meer details over het voorstel van premier De Croo, of gaat 

het om exact hetzelfde voorstel? Welke zijn de verschillen met uw 

voorstel? Op welk niveau wil de eerste minister die cap leggen? Wie 

onderhandelt er met de derde landen? Hoe garandeert u dat de 

andere landen gas blijven leveren? 

 

Hoe hebben de andere Europese landen op uw voorstel gereageerd? 

Wordt er op korte termijn gewerkt aan een concreet Europees 

voorstel voor prijsbevriezing? Hoe schat u de kans in dat die er 

effectief komt? 

 

 

La guerre en Ukraine fait encore 

davantage exploser les prix de 

l'énergie. Les pics de prix 

démontrent le caractère irrationnel 

de la libéralisation. Ces prix sont 

complètement déconnectés de la 

réalité, alors que les répercussions 

sur les citoyens sont catastro-

phiques. 

 

La ministre a plaidé pour un gel 

des prix du gaz à l'échelon 

européen. Le premier ministre, 

Alexander De Croo, a évoqué 

l'adoption d'un prix maximum pour 

le gaz importé. La ministre peut-

elle expliquer sa proposition de gel 

des prix? La proposition du 

premier ministre a-t-elle une 

teneur analogue ou y a-t-il une 

différence? Comment pourra-t-on 

garantir l'approvisionnement en 

gaz par les pays tiers? Comment 

les autres pays européens 

réagissent-ils à cette proposition? 

Quelle est la probabilité qu'un gel 

des prix soit décrété? 

 

De voorzitter: Mijnheer Warmoes, we houden, met alle respect, wat statistieken bij. U hebt 4 minuten en 

12 seconden gesproken om uw drie vragen te behandelen. 

 

Ik durf de suggestie te formuleren dat de volgende sprekers de opsomming van de regeringsmaatregelen 

laten vallen en zich focussen op hun effectieve vragen. 

 

01.02  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, u bent vorige week in 

overleg gegaan met de energiearmoedeorganisaties. Op dat moment 

was er natuurlijk nog geen eindbeslissing over het derde steunpakket. 

Kunt u de resultaten toelichten van die besprekingen? Wat zijn uw 

verwachtingen ter zake wat betreft de regionale overheden en hun 

bevoegdheden? 

 

Een snelle energietransitie wordt inderdaad ingevuld met minder 

verwarming via fossiele brandstoffen. Uw partij heeft al een aanloop 

genomen voor de beslissing van vrijdag. Wat moet er echter 

01.02 Kurt Ravyts (VB): Com-

ment s'est déroulée la concertation 

avec les organisations de lutte 

contre la pauvreté la semaine 

dernière? Quels sont les résultats? 

Qu'attend la ministre en la matière 

des autorités régionales? 

 

La transition énergétique implique 

que nous nous chauffions moins 
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gebeuren met bestaande woningen zonder vloerverwarming? Bij 

mensen die het sociaal tarief genieten en die in energieprecariteit 

verkeren, is dat toch wel structureel het geval. De performantie van 

een warmtepomp is zonder vloerverwarming vrij gering. Soms zijn 

warmtepompen dan zelfs technisch niet uitvoerbaar. Ik denk aan 

lucht-waterwarmtepompen en geothermische warmtepompen. Lucht-

luchtwarmtepompen kan men natuurlijk overal plaatsen. U kunt de 

fiscaliteit voor warmtepompen en voor zonnepanelen dus wel 

verlagen, maar die moeten dan ook op grote schaal praktisch 

implementeerbaar zijn. 

 

Is een structurele uitbreiding van de verankering van het sociaal tarief 

volgens u noodzakelijk? Ik meen alvast van wel. Ook volgens de 

armoedeorganisaties lijkt in de huidige context een bevriezing van het 

sociaal tarief noodzakelijk. 

 

Wat de plafonnering van de gasprijs betreft, hebt u een soort 

tweetrapsraket gebruikt. Eerst hebt u gecommuniceerd over de 

vergadering van 28 februari van de Europese Raad van de EU. U zei 

dat u daar al de zaak van de plafonnering, en zelfs van het marginal 

pricing model, ter sprake zou brengen. 

 

Achteraf blijkt echter dat die volgens de persbriefing niet aan bod is 

gekomen en dat alle aandacht uitging naar de steun voor de stabiliteit 

van het Oekraïense net en de synchronisatie met de Europese netten. 

Het moet gezegd, een aantal van de ideeën die u in de pers hebt 

geventileerd na de Europese Raad, is dan terechtgekomen in 

REPowerEU, dat op 8 maart werd voorgesteld door de Europese 

Commissie.  

 

Welke van de richtsnoeren en nieuwe mogelijkheden rond 

noodmaatregelen – dat zijn er heel wat – en REPowerEU wilt u in de 

Belgische context toegepast zien?  

 

Welke mogelijkheden ziet u voor een grotere invoer van lng in België 

via andere, niet-Russische leveranciers en voor grotere productie-

volumes en invoer van biomethaan en hernieuwbare waterstof?  

 

Ik kom, ten slotte, tot mijn vraag over het gesprek met de werkgevers-

federaties van vorige week vrijdag over de betaalbaarheid, de 

bevoorrading en de afhankelijkheid van Rusland. U wilde de 

werkgeversfederaties onder meer bevragen over de rol van de 

industrie en de werkgevers in de afbouw van de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen. Kunt u toelichting geven bij de resultaten van dit 

gesprek?  

 

Mijnheer de voorzitter, ik ben heel braaf, heb heel goed naar u 

geluisterd en heb mij vooral beperkt tot de vraagstelling.  

 

avec les combustibles fossiles. 

Que doit-il advenir des logements 

sans chauffage au sol? La 

performance d'une pompe à 

chaleur est minime sans 

chauffage au sol. Il n'est en outre 

pas toujours possible de placer 

une pompe à chaleur. La ministre 

peut réduire la fiscalité sur les 

panneaux solaires et les pompes à 

chaleur, mais ceux-ci doivent dans 

ce cas pouvoir être placés à 

grande échelle. 

 

La ministre juge-t-elle necessaire 

une extension de l'ancrage du tarif 

social? 

 

La ministre a formulé des 

propositions pour un plafonnement 

du prix du gaz. Certaines de ces 

propositions ont été intégrées 

dans l'action européenne 

commune REPowerEU, présentée 

par la Commission européenne le 

8 mars. Quels éléments la ministre 

entend-elle appliquer dans un 

contexte belge? Quelles 

possibilités voit-elle pour une 

augmentation des importations de 

GNL et des volumes de production 

pour les importations de 

biométhane et d'hydrogène 

renouvelable? 

 

La ministre a eu une discussion 

avec les fédérations des emplo-

yeurs à propos du rôle de 

l'industrie dans la diminution de 

notre dépendance des combusti-

bles fossiles. La ministre peut-elle 

nous donner plus de précisions 

sur cette discussion? 

 

01.03  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le président, 

madame la ministre, je voudrais d'abord saluer l'accord qui a été 

conclu. Il s'agit d'un accord important qui était, je pense, nécessaire. Il 

s'ajoute aux deux précédents paquets de mesures urgentes pour un 

soutien au paiement des factures énergétiques des citoyens, 

lesquelles étaient vraiment devenues imbuvables pour les gens. Avec 

des pleins à la pompe dépassant les deux euros du litre, on se rendait 

bien compte qu'il était devenu urgent que le gouvernement prenne 

des mesures. 

01.03  Samuel Cogolati (Ecolo-

Groen): Ik verwelkom dit 

belangrijke en noodzakelijke 

akkoord, dat boven op de twee 

vorige pakketten dringende 

steunmaatregelen komt om de 

energiefactuur van de burgers te 

verlichten. Door de uitbreiding van 

het sociaal tarief, de verlaging van 
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En élargissant le tarif social, en abaissant à 6 % la TVA sur le gaz, en 

accordant une aide de 100 euros pour le mazout, vous avez 

clairement, je pense, envoyé les signaux nécessaires. Cette aide 

dépasse 1,3 milliard d'euros. Je pense qu'il est très clair que ce 

premier bouclier ou rempart social était attendu. Toutefois, cela ne 

suffit pas et il est clair que, si ces mesures étaient nécessaires et 

urgentes, elles n'allégeront pas nécessairement de manière 

structurelle le coût exorbitant du gaz, du pétrole et des autres 

importations énergétiques.  

 

Ma question est donc toute simple: comment allez-vous développer 

plus encore le renouvelable? J'entends par-là intensifier et accélérer 

les efforts du gouvernement fédéral dans les investissements dans la 

transition énergétique. Je pense aussi au soutien à l'isolation. Enfin –

 ce sera ma dernière question –, je sais que vous étiez la première au 

niveau européen à plaider en faveur du blocage des prix, et je sais 

aussi qu'Ursula von der Leyen a repris cette idée. Où en est la 

Commission européenne dans cette réflexion sur le plafonnement des 

prix du gaz au niveau européen? Je pense que c'est important. Des 

mesures sont vraiment attendues à la fois au niveau européen et au 

niveau belge. 

 

de btw op gas tot 6 % en de 

toekenning van een energiepremie 

van 100 euro voor wie met 

stookolie verwarmt hebt u de 

broodnodige signalen afgegeven, 

maar het blijft onvoldoende om de 

prijsexplosie structureel te 

ondervangen.  

 

Wat zult u doen om de 

hernieuwbare energie verder te 

ontwikkelen, met name door meer 

te investeren in de energietransitie 

en isolatie? In hoeverre zijn de 

geesten bij de Europese 

Commissie inmiddels gerijpt met 

betrekking tot het plafonneren van 

de gasprijzen? 

 

01.04  Kris Verduyckt (Vooruit): Ik verwijs naar mijn ingediende 

vraag. 

 

De stijgende energieprijzen staan al maanden hoog op onze politieke 

agenda. Door de oorlog in Oekraïne is dit enkel nog maar verergerd. 

De wereld is duidelijk veranderd zoals u aangaf. In het plenaire debat 

van donderdag 10 maart 2022 hebben wij als Vooruit ons standpunt 

over de btw verlaging naar 6 % - een standpunt dat we altijd hebben 

gehad - nog eens duidelijk gemaakt: De btw op gas en elektriciteit 

moet op 6 % worden gebracht, niet voor even, maar voor altijd. 

Elektriciteit, energie, is namelijk een basisproduct.  

 

Waarbij uw collega minister van Financiën van Peteghem verklaarde: 

‘Het KB ligt klaar. We moeten enkel nog beslissen’. 

 

Uw antwoord was iets algemener: Wij moeten met een globaal pakket 

komen over de betaalbaarheid van de facturen en over een 

versnelling van de energietransitie zodat wij weerbaar zijn, als land en 

als economie. Zo zorgen wij op korte en lange termijn voor betaalbare 

facturen. 

 

U vermeldde daar ook bij dat u op 10 maart samen met Minister voor 

armoedebestrijding Lalieux heeft samen gezeten met de 

armoedeorganisaties die terecht structurele maatregelen vragen, 

maar ook maatregelen die snel kunnen doorgevoerd worden. 

 

Waarom is er nog geen beslissing genomen om de btw op gas en 

elektriciteit structureel te verlagen naar 6 %? Wanneer zal deze 

beslissing formeel genomen worden? 

Hoe ziet die maatregel er uit? Wat ligt er op tafel? 

Zal u ook de voorstellen van de armoede- en 

consumentenorganisaties waarmee u donderdag 10 maart heeft 

samengezeten meenemen naar de regeringstafel?  

 

01.04  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Depuis le début de la guerre en 

Ukraine, les prix de l'énergie ont 

augmenté encore plus que ce 

n'était le cas précédemment. 

Vooruit demande une réduction de 

la TVA sur le gaz et l'électricité à 

6 %, non pas temporaire mais 

permanente, car le gaz et 

l'électricité sont des produits de 

base. La ministre a annoncé un 

paquet de mesures pour que les 

factures restent abordables et 

pour accélérer la transition 

énergétique. Le 10 mars, une 

consultation a eu lieu avec les 

organisations de lutte contre la 

pauvreté, qui demandent des 

mesures rapides et structurelles. 

 

Pourquoi la TVA n'a-t-elle toujours 

pas été réduite? Quelles sont 

précisément les propositions qui 

ont été déposées sur la table? Les 

propositions des organisations de 

lutte contre la pauvreté et de 

défense des consommateurs sont-

elles prises en compte? 

 

01.05  Bert Wollants (N-VA): Mijn vragen vallen uiteen in twee 01.05  Bert Wollants (N-VA): Bien 
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luiken. Het eerste luik betreft de maatregelen die al zijn genomen, en 

dan specifiek het verschil in behandeling tussen stookolieverbruikers 

en gasverbruikers. De aardgasprijs is veel sterker gestegen dan de 

stookolieprijs. Om een of andere reden krijgen de stookolie-

verbruikers wel ongeveer dubbel zoveel ondersteuning als de 

gasverbruikers.  

 

Hoe komt het dat u bij de federale verwarmingspremie met dezelfde 

cijfers geen onderscheid wilde maken, waardoor iedereen hetzelfde 

zou krijgen? Nu is dat immers niet meer het geval. Hoe komt dat?  

 

Op de persconferentie zei u dat het allebei 200 euro is, het een voor 

de verlaging van stroom en gas, het andere voor de stookoliepremie. 

De stookolieverbruikers verbruiken echter ook elektriciteit.  

 

Wat zijn de verschillende inschattingen van het effect van de btw-

verlaging, zowel van aardgas als van elektriciteit? Hebt u een zicht op 

de verdeling daarvan tussen de Gewesten? 

 

Het tweede luik betreft de bevriezing van de gasprijzen. Er is al heel 

veel gezegd over waar het is voorgesteld enzovoort. 

 

Kunt u ons inzicht geven over die bevriezing op Europees vlak? Hoe 

verloopt die op dit moment? Hoe wordt die gefinancierd? Is dat 

haalbaar? Er zijn immers ook een aantal landen die gas verkopen in 

deze context. Toevallig zijn het die landen die zich daar al tegen 

hebben uitgesproken.  

 

Soms wordt er ook gesproken over een Belgische bevriezing. Is er 

ooit onderzocht wat dat betekent op het vlak van de kostprijs, de 

effecten op de leveranciers enzovoort? Kunt u ons wat inzicht daarin 

geven of ligt dat misschien in het geheel niet op de tafel in de 

regering? 

 

que le prix du gaz naturel ait 

augmenté beaucoup plus que 

celui du mazout, les consomma-

teurs de mazout sont soutenus 

deux fois plus que les consomma-

teurs de gaz. Alors que lors de sa 

décision relative à la prime 

fédérale de chauffage, le gouver-

nement n'avait fait aucune 

distinction, il en établit à présent 

une. Pourquoi? Comment sont 

estimés les effets de la réduction 

de la TVA pour le gaz naturel et 

l'électricité? Quelle est la 

répartition entre les Régions? 

 

Comment les prix du gaz 

pourraient-ils être gelés à l'échelon 

européen? Comment cette 

opération est-elle financée? Est-ce 

faisable? Un éventuel gel au 

niveau belge est-il envisagé? Les 

effets possibles d'une telle mesure 

ont-ils été examinés? 

 

De voorzitter: Monsieur Ben Achour is niet aanwezig. De heer Van Lommel is ook niet aanwezig en de 

heer De Smet evenmin. 

 

01.06  Christian Leysen (Open Vld): Mevrouw de minister, ik zal mijn 

interventie in dit actualiteitsdebat beperken tot de twee laatste lijnen 

van mijn repliek van vorige week. 

 

De energietransitie moet ook betaalbaar blijven, want de factuur komt 

uiteindelijk bij de burgers terecht. Neemt u dat mee als een essentieel 

onderdeel van uw beleid?  

 

Gascentrales als tussenstap moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 

Gaat u daarmee akkoord? 

 

01.06  Christian Leysen (Open 

Vld): La transition énergétique doit 

rester financièrement abordable, 

car ce seront les citoyens qui 

paieront la facture. En outre, il 

faudra limiter autant que possible 

l'étape intermédiaire des centrales 

au gaz. La ministre est-elle 

d'accord avec ces prises de 

position? 

 

01.07 Minister Tinne Van der Straeten: Ik dank de aanwezige 

collega's voor hun vragen. Ik heb enorm veel vragen gekregen, van 

heel veel mensen, maar het aantal geïnteresseerden voor het thema 

is in de realiteit blijkbaar beperkt. 

 

 

De voorzitter: U weet dat men in dit Huis graag herhaalt. Morgen zult u waarschijnlijk dezelfde vragen 

krijgen. Dit is een opwarming voor de vragenstellers en de ministers. 

 

01.08 Minister Tinne Van der Straeten: Laten we dan maar beginnen 

met de antwoorden op de vragen die vandaag gesteld zijn. 

01.08 Minister Tinne Van der 

Straeten: Notre économie est 
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Het is onnodig te herhalen dat we de grootste energiecrisis ooit 

meemaken. De prijzen om te verwarmen, de prijzen van elektriciteit 

en de prijzen aan de pomp zijn tot historische hoogtes gestegen. Dat 

probleem is door de oorlog in Oekraïne alleen maar urgenter 

geworden. Onze gezinnen, bedrijven en onze economie in haar 

geheel worden getroffen door de stijgende facturen, enerzijds, en de 

afhankelijkheid van olie, gas en uranium, zoals de heer Cogolati zei, 

anderzijds.  

 

Maandag heeft de regering inderdaad een derde steunpakket 

aangenomen, voor zes maanden. Deze keer gaat het over een 

totaalbedrag van 1,3 miljard euro om de energiefactuur op de korte 

termijn te verlagen. Dat zijn maatregelen die zowel voor de gezinnen 

als de bedrijven gelden. 

 

Wat de gezinnen betreft, geldt de verlenging van de uitbreidingsgroep 

van het sociaal tarief minstens tot en met het derde kwartaal van 

2022. De impact op de facturen voor die mensen, 1 miljoen gezinnen, 

bedraagt 2.230 euro. Ze zullen dus 2.230 euro minder moeten betalen 

op hun energiefactuur. Het is een bescherming van de meest 

kwetsbaren in deze samenleving. 

 

Uit recent onderzoek van de KU Leuven blijkt ook dat dit een zeer 

doeltreffende maatregel is, en ook de beste schokdemper ter 

ondersteuning van de factuur van de laagste inkomens.  

 

Ik heb hier al eerder gezegd dat iedereen het moeilijk heeft met de 

stijgende facturen, van gezinnen tot bedrijven. Binnen deze groepen 

zijn er zeer uiteenlopende situaties. Het gaat niet over het organiseren 

van concurrentie.   

 

Denk u maar eens in dat wij die maatregel niet zouden hebben 

genomen en wat het zou hebben betekend voor 1 miljoen Belgen als 

zij die bescherming niet zouden hebben gehad. De uitbreiding van het 

sociaal tarief is gebeurd in februari 2021. Die mensen zijn beschermd 

sinds de energieprijzen begonnen te stijgen, dus vanaf de zomer van 

2021 en door de maatregelen genomen in oktober 2021, 

februari 2022 en nu. Dat is maar goed ook, want zij worden uiteraard 

ook, zoals iedereen, geconfronteerd met de stijgende prijzen voor 

andere zaken, zoals voedsel.  

 

Naast die zeer gerichte maatregel inzake het sociaal tarief hebben wij 

ook de dubbele btw-verlaging afgesproken, meer bepaald een 

verlenging van de verlaagde btw op elektriciteit en de invoering van 

een verlaagde btw op aardgas. Wat aardgas betreft, geldt die van 

april tot en met september 2022. De btw-verlaging op elektriciteit 

wordt bevestigd voor dezelfde periode. Samen levert dat 205 euro op 

voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Dat voorstel werd eerder 

al op tafel gelegd door mijzelf en minister Van Peteghem en ik ben 

zeer tevreden dat het wordt uitgevoerd.  

 

Wie verwarmt met stookolie, propaan en butaan, krijgt een korting 

van 200 euro, want iedereen wordt geconfronteerd met de hoge 

energieprijzen. Mijnheer Wollants, het doet er niet toe of iemand 

Vlaming of Waal is en of iemand zijn huis verwarmt met gas of 

stookolie. Ik wil hier geen communautair verhaal van maken. 

Vandaag verwarmen 600.000 gezinnen in Vlaanderen hun huis met 

encore plus touchée depuis le 

début de la guerre en Ukraine 

étant donné la hausse des 

factures et notre dépendance face 

au pétrole, au gaz et à l'uranium. 

Nous traversons la plus grande 

crise énergétique de notre histoire. 

 

Lundi, le gouvernement a adopté 

un troisième paquet de mesures 

de soutien pour un montant total 

de 1,3 milliard d'euros en vue 

d'abaisser les factures d'énergie à 

court terme. 

 

Pour les ménages, le tarif social 

élargi sera prolongé au moins 

jusqu'à la fin du troisième 

trimestre. Un million de ménages 

vulnérables devront ainsi payer 

2 230 euros de moins pour leur 

énergie. Selon une étude réalisée 

par la KU Leuven, cette mesure 

est très efficace pour soutenir les 

personnes ayant les revenus les 

plus faibles. 

 

Nous avons instauré l'élargisse-

ment du tarif social dès février 

2021, protégeant ainsi toutes ces 

personnes avant que les prix de 

l'énergie ne commencent à 

augmenter. 

 

En outre, nous avons décidé de 

prolonger le taux réduit de TVA 

sur l'électricité et d'introduire une 

réduction de la TVA sur le gaz 

naturel pour la période d'avril à 

septembre 2022. Pour un ménage 

ayant une consommation 

moyenne, cela représente 205 

euros. 

 

Ceux qui se chauffent au mazout, 

au propane ou au butane 

bénéficieront d'une réduction de 

200 euros. Je n'en ferais pas une 

affaire communautaire: 600 000 

familles en Flandre se chauffent 

également au mazout. Par ailleurs, 

si l'on veut malgré tout faire des 

comparaisons communautaires, 

on peut aussi le faire pour les 

mesures d'accises à la pompe. On 

pourrait dire alors que, vu le 

nombre de voitures, les Flamands 

bénéficient davantage de cette 
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stookolie. Ik vind die tegenstelling dus misplaatst. Het is trouwens 

opvallend dat er een communautaire vergelijking wordt gemaakt als 

het gaat over stookolie. Wij kunnen die ook maken voor diesel en de 

accijnsmaatregelen aan de pomp en kijken naar de verhouding van 

de wagens in Vlaanderen en Wallonië. In uw redenering zou dan 

kunnen worden gezegd dat de Vlaming meer profiteert of de Waal 

minder profiteert gelet op de verdeling van de wagens. Voor ons is het 

echter geen communautair verhaal. Iedereen is Belg en of men nu 

Belg, Duitser of Fransman is, iedereen wordt op dezelfde manier 

geconfronteerd met de stijgende prijzen. Een gemiddeld gezin krijgt 

dus ongeveer 300 euro korting dankzij de verschillende 

steunmaatregelen. 

 

Wat de verwachtingen ten aanzien van de regionale overheden 

betreft, heb ik altijd gezegd dat zowel de betaalbaarheid als de 

bevoorradingszekerheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van de 

verschillende regeringen in ons land. Dat geldt ook op dit vlak. De 

federale regering en de Gewesten hebben eigen bevoegdheden. 

 

Onze huizen zijn de op een na grootste energieverbruikers van 

Europa. Helaas zijn het net degenen met weinig of geen spaargeld die 

in de minst geïsoleerde woningen wonen. Daarom is de 

betaalbaarheid van renovatie en isolatie een heel grote bekommernis 

van de armoedeorganisaties die ik vorige week sprak, in 

voorbereiding op de vergadering van de regering. Zij kennen de 

situatie op het terrein als geen ander. Ze zijn niet de luidste roepers, 

maar hun stem verdient het om gehoord te worden. Zij hadden naast 

hun vragen over de druk op de factuur ook de zeer uitdrukkelijke 

vraag om meer bij de energietransitie betrokken te worden, 

bijvoorbeeld als het gaat over renovatie en isolatie. 

 

Ik zat ook samen met de vertegenwoordigers van de industrie, de 

zelfstandigen en kmo's over de aanpak van de prijzencrisis. Zij 

worden getroffen via de energiefactuur, maar ook via de aankoop van 

materialen en het aanbod en de kosten van arbeid. 

 

Mijn voorstel voor een plafonnering van de gasprijs op het Europese 

niveau en een gecoördineerde Europese aanpak kon daar best wel 

op bijval rekenen. Zij hebben met mij ook hun bezorgdheid gedeeld 

over de Europese energiebevoorrading door de oorlog in Oekraïne. 

Zij steunen ook een versnelling van de energieswitch om de 

energieafhankelijkheid te verminderen. 

 

Daarom waren er naast de maatregelen voor gezinnen ook 

maatregelen voor ondernemingen. De Nationale Bank wordt gevraagd 

om tegen eind april de impact van de stijgende energie- en 

grondstoffenprijzen op de verschillende sectoren in detail te onder-

zoeken. Daarbij kan ook worden bekeken welke beleidsmaatregelen 

kunnen worden genomen. Dat loopt enigszins parallel met de studie 

over de energienorm. We moeten goed bekijken hoe we daarin een 

complementariteit kunnen vinden. 

 

Er is ook beslist tot een verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor 

de periode van 1 april tot 30 juni. 

 

Dan is er nog de maatregel met betrekking tot de accijnzen aan de 

pomp, een vermindering van 17,5 cent per liter, dus een korting van 

10 euro op een tankbeurt van 60 liter. Verder zijn de ticketprijzen voor 

mesure que les Wallons. Tout le 

monde est touché de la même 

manière par la hausse des prix, 

c'est pourquoi nous voulons que 

chaque ménage ayant une 

consommation moyenne puisse 

bénéficier d'une réduction 

d'environ 300 euros grâce à 

différentes mesures de soutien. 

 

Tant le caractère abordable que la 

sécurité d'approvisionnement sont 

des responsabilités partagées du 

gouvernement fédéral et des 

gouvernements des entités 

fédérées. 

 

Nos foyers sont les deuxièmes 

plus importants consommateurs 

d'énergie d'Europe. De plus, les 

citoyens ayant peu ou pas d'épar-

gne vivent dans les habitations les 

plus mal isolées. C'est pourquoi le 

caractère abordable de la 

rénovation et de l'isolation 

constitue une très grande 

préoccupation des organisations 

de lutte contre la pauvreté et elles 

demandent expressément de 

s'engager davantage en faveur de 

la transition énergétique. 

 

Je me suis également concertée 

avec des représentants du 

secteur, des indépendants et des 

PME, qui sont confrontés non 

seulement à une augmentation de 

la facture énergétique, mais 

également à une hausse des prix 

d'achat de matières ainsi que des 

coûts de la main-d'œuvre. Ma 

proposition de plafonner le prix du 

gaz au niveau européen a reçu un 

accueil favorable. Ils ont aussi 

partagé ma préoccupation relative 

à l'approvisionnement énergétique 

européen et ont soutenu une 

transition énergétique accélérée 

pour diminuer notre dépendance 

énergétique. C'est pourquoi des 

mesures sont également prévues 

pour les entreprises. La BNB 

examinera l'incidence de 

l'augmentation des prix de 

l'énergie et des matières premiè-

res, tout en étudiant d'éventuelles 

mesures de politique. L'étude sur 

la norme énergétique sera réalisée 
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de NMBS bevroren. De geplande prijsstijgingen gaan daar dus niet 

door. 

 

en parallèle. 

 

Le système de chômage 

temporaire est prolongé jusqu'au 

30 juin. 

 

Les accises à la pompe sont 

réduites de 1,57 centimes par litre, 

ce qui représente une réduction de 

10 euros sur un plein de 60 litres. 

Les prix des billets de la SNCB ont 

été gelés. 

 

Comme M. Cogolati l'a dit, il s'agit en réalité d'un antidouleur, car il ne 

s'attaque pas à la cause. 

 

 

Zoals de heer Cogolati heeft gezegd, is het een pijnstiller, omdat die 

de oorzaak van de stijgende prijzen niet wegneemt, namelijk de 

afhankelijkheid van dure fossiele energie. We zijn vandaag te veel 

afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat dé oorzaak is van de 

stijgende energieprijzen. Daarvoor kan men natuurlijk niet werken met 

pijnstiller na pijnstiller, maar moet men het probleem structureel 

aanpakken. 

 

Il s'agit d'antidouleurs, qui ne 

suppriment pas la cause de 

l'augmentation des prix: notre 

dépendance par rapport à une 

énergie fossile coûteuse. Nous 

devons également pouvoir nous 

attaquer au problème de façon 

structurelle. 

 

C'est pour cette raison, monsieur Cogolati, que nous discutons 

aujourd'hui, au sein du gouvernement, de mesures structurelles par 

rapport à la transition énergétique, d'une accélération de celle-ci, afin 

d'augmenter la résilience de notre économie, de notre société et afin 

d'augmenter l'indépendance par rapport aux importations d'énergie. 

Comme vous le savez, en effet, on importe aujourd'hui 90 % de notre 

énergie et il est clair pour tous que cela doit diminuer. 

 

De regering bespreekt dus 

structurele maatregelen voor de 

energietransitie, om onze veer-

kracht en onze energie-

onafhankelijkheid te verhogen. 

 

Velen onder u hadden vragen over de bevriezing van de gasprijzen. 

Die heb ik inderdaad voorgesteld. Het Belgische voorstel werd in de 

Europese Energieraad besproken. 

 

Mijnheer Ravyts, u vroeg mij waarom dit dan niet in de persbriefing 

staat. Dat is een gevolg van twee elementen.  

 

Een eerste element is het grote geopolitieke belang van de crisis in 

Oekraïne, waarbij de concrete vraag voor een snelle koppeling van 

het Oekraïens elektriciteitsnetwerk via hoogdringendheid werd 

geagendeerd. Aangezien de elektriciteitsinfrastructuur doelgericht 

wordt aangevallen door het Russisch leger en aangezien er grote 

eensgezindheid bestaat tussen de EU-lidstaten om het Oekraïense 

net in evenwicht te brengen in deze uitzonderlijke situatie, ging de 

aandacht logischerwijs in de eerste plaats uit naar dit aspect. Er werd 

daar beslist om ENTSO-E het mandaat te geven om risico's in kaart 

te brengen en daarvoor oplossingen te vinden om tot die koppeling te 

kunnen overgaan. 

 

De tweede reden is dat verschillende lidstaten uiteraard voorstellen 

hebben gedaan om de energieprijzen te matigen, maar dat er nog 

geen eensgezindheid kon worden gevonden over de concrete 

methode. Er circuleren verschillende voorstellen. De Commissie 

onderzoekt dit nu met grote urgentie om tot een gezamenlijk 

gedragen voorstel te komen. Dat blijkt ook uit de communicatie inzake 

Cela ne figurait pas dans le point 

presse, car la connexion du 

réseau électrique ukrainien a été 

inscrite à l'ordre du jour en 

urgence. L'armée russe cible 

exprès les infrastructures électri-

ques ukrainiennes. Il existe un 

large consensus parmi les États 

membres de l'Union européenne 

pour aider à équilibrer le réseau 

ukrainien. Les différents États 

membres ont formulé des 

propositions visant à modérer les 

prix de l'énergie, mais une 

unanimité fait encore défaut à cet 

égard. La Commission examine 

actuellement ce point avec la plus 

grande urgence afin de parvenir à 

une proposition commune. 

 

La proposition belge vise à 

plafonner les prix de l'énergie à 

l'échelon européen. Cette mesure 

pourrait avoir une incidence sur 

l'approvisionnement en gaz. 
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REPowerEU. 

 

Waarover gaat het voorstel? Mijnheer Warmoes, mijn voorstel en dat 

van de eerste minister is uiteraard hetzelfde. Het is het Belgische 

voorstel. Dat voorstel is om op Europees niveau een plafond op te 

leggen op de transacties die gebeuren. Dat plafond wordt op een 

voldoende niveau gelegd en 120 en 150 euro zijn de bedragen die 

circuleren. Dat wil dus zeggen dat wanneer de gasprijs dat niveau 

behaalt, hij niet meer kan stijgen. 

 

Dat heeft natuurlijk ook een ander gevolg. Dit kan immers een impact 

hebben op de toevoer van gas. Ik wil daarbij wel de kanttekening 

maken dat het grootste deel van het gas dat in Europa wordt 

ingevoerd gecontracteerd is. De volledige toevoer zal dus niet van de 

ene dag op de andere stilvallen, maar er dreigt wel een impact te zijn. 

 

Ons voorstel bestaat daarom uit twee delen. Als de prijskaap 

benaderd wordt en het plafond bereikt is, komt er een call for tender, 

dus een groepsaankoop op Europees niveau, bilateraal, om ervoor te 

zorgen dat er voldoende aanvoer is naar Europa. 

 

Dat heeft een dubbel doel. Dat zorgt voor een kalmerende impact op 

de prijs, maar vooral haalt dit de volatiliteit uit de markt. Het gedrag 

dat wij vandaag op de markt zien en de prijs die wij vandaag op de 

markt zien, zijn immers compleet irrationeel. Er is vandaag geen 

bevoorradingsprobleem. Het gas stroomt. De contracten worden 

gehonoreerd en er wordt gehandeld op de TTF. Er komt ook lng naar 

Europa. De prijzen vandaag geven echter de indruk dat er wel een 

onderbreking zou zijn. Dat is een irrationaliteit. 

 

Die irrationaliteit is er natuurlijk omdat het oorlog is. Ik ga niet zeggen 

dat de prijzen laag zouden zijn zonder die irrationaliteit. Uiteraard 

zouden wij hoge prijzen kennen, maar de 200 en 300 euro die wij op 

bepaalde momenten zagen, is compleet irrationeel. 

 

Als dat zou gebeuren op de beurs, wordt de beurs stilgelegd. Als een 

aandeel dergelijke sprongen maakt, wordt de aandelenkoers gewoon 

stilgelegd. Dat is eigenlijk hetgeen wij hier ook doen, met een fall 

back, met een back-upmechanisme om ervoor te zorgen dat de 

fysieke stromen alsnog naar Europa komen en dat wij dus geen 

bevoorradingscrisis veroorzaken. 

 

Het bijzondere daaraan is – en daarin onderscheidt het Belgische 

voorstel zich van andere voorstellen – dat men door dit te doen op het 

niveau van de gasprijs, ook een onmiddellijke impact heeft op de 

elektriciteitsprijs. Men krijgt hierdoor bijna een de facto ontkoppeling, 

een de facto verlaging van de elektriciteitsprijs. De marginal pricing 

voor elektriciteit laat men wel intact. Er is hier eerder van de week een 

hoorzitting geweest over het prijsmechanisme. 

 

Daarom heeft de Commissie zeer veel interesse in dit voorstel. De 

eerste minister en ikzelf staan zeer nauw in contact met de Europese 

Commissie, met de regulator, om dit voorstel tot verdere 

gedragenheid te beperken. 

 

Ik denk dat ik daarmee op de meeste vragen heb geantwoord. 

 

Om uw laatste vraag te beantwoorden, mijnheer de voorzitter, wil ik u 

Cependant, la majeure partie du 

gaz importé en Europe est fixée 

contractuellement.  

 

Notre proposition comporte deux 

volets. Lorsque le prix 

s'approchera du palier fixé, on 

procédera à un achat groupé à 

l'échelon européen afin d'assurer 

un approvisionnement suffisant en 

Europe. Il s'ensuivra une accalmie 

sur les prix et une absence de 

volatilité sur le marché. 

Aujourd'hui, les prix sur le marché 

sont totalement irrationnels car il 

n'y a aucun problème d'approvi-

sionnement. Si la Bourse 

connaissait une telle hausse, elle 

serait paralysée. Nous proposons 

donc un mécanisme de back-up 

afin de garantir l'acheminement 

des flux physiques vers l'Europe. 

Une telle action au niveau du prix 

du gaz aura également une 

incidence immédiate sur le prix de 

l'électricité. Cette proposition 

intéresse beaucoup la Commis-

sion. Le premier ministre et moi-

même en discuterons plus en 

profondeur avec la Commission. 

 

Nous devons réduire notre 

dépendance vis-à-vis des 

combustibles fossiles dans tous 

les domaines. Si nous ne 

produisons plus d'électricité au 

moyen de centrales au gaz, le 

problème n'est pas résolu pour 

autant. Le chauffage représente la 

moitié de la consommation de gaz. 

 

Notre politique énergétique a 

stagné durant 20 ans. La sortie du 

nucléaire n'a pas été suffisamment 

préparée. La transition via le gaz 

sera toujours nécessaire. Nous 

devons évidemment nous efforcer 

de limiter cette étape mais nous 

devons réduire notre dépendance 

à l'égard de tous les combustibles 

fossiles que nous importons 

actuellement. Mes propositions 

vont à présent être discutées par 

le gouvernement. Elles concernent 

le gaz, le mazout, la mobilité, 

l'électrification, l'énergie 

renouvelable et la production 

d'électricité. 
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zeggen dat ik vind dat we onze afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen op alle vlakken moeten afbouwen. Alleen over 

gasbevoorrading in het kader van elektriciteitsopwekking spreken, is 

een verenging van de situatie. 50 % van het gasverbruik vandaag is 

voor verwarming en zit in het distributienet. Volgt hieruit dat we niet 

naar elektriciteitsopwekking kijken? Zeker niet, maar het is een 

foutieve redenering te denken dat ons probleem opgelost is als we 

geen elektriciteit meer produceren door middel van gascentrales. 

 

Ten tweede worden we in ons energiebeleid geconfronteerd met 

20 jaar stilstand en met een de facto kernuitstap die de voorbije jaren 

in ieder geval ook onvoldoende is voorbereid. Die transitie via gas zal 

altijd noodzakelijk zijn. Uiteraard kunnen en moeten we de 

mogelijkheden onderzoeken om dat te beperken. De afhankelijkheid 

afbouwen, betekent de afhankelijkheid afbouwen van onze volledige 

fossiele import. We moeten kijken naar het volledige plaatje. We 

moeten vooral niet de illusie hebben dat we er ons vanaf kunnen 

maken door slechts te focussen op één aspect van het verhaal. Mijn 

voorstellen aan de regering ageren zowel op gas als olie, op mobiliteit, 

op elektrificatie, op hernieuwbare energie en elektriciteitsopwekking. 

 

 

01.09  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, wat het 

eerste deel van mijn vragen betreft, over de door u genomen 

maatregelen, hebt u eigenlijk geen enkel antwoord gegeven. U 

spreekt over 200 euro. Ik heb het snel nagekeken. De maatregelen 

die u maandag genomen hebt, zijn goed voor 118 euro. Als u daar 65 

euro bijtelt voor de btw-verlaging op elektriciteit van maart tot juni, als 

ik me niet vergis, dan kom ik aan 183 euro. U rekent een beetje 

dubbel, maar goed. 

 

De essentie is dat wij gewoon niet begrijpen dat gas in de zomer een 

basisproduct is geworden en in de winter een luxeproduct. U strooit 

de mensen eigenlijk zand in de ogen. Eigenlijk geeft u nu 6 % btw op 

17,5 % van het gasverbruik. De rest van het jaar, als u uw plan 

uitvoert, zal dat 21 % zijn. Dat is een cadeau voor de mensen die in 

de zomer hun zwembad verwarmen, maar voor de rest, voor degenen 

die hun huis verwarmen, zal dat niet veel opbrengen. Ik heb het al 10 

of 20 keer gezegd, maar nog eens: gas en elektriciteit zijn 

basisgoederen die aan 6 % getaxeerd moeten worden, niet meer. Dat 

moet permanent, want alleen zo kunnen we de peperdure facturen in 

de winter compenseren. 

 

Wat uw voorstellen op Europees niveau betreft, begrijp ik dat het 

allemaal nog niet concreet is. Ik ben wel wat geschrokken van het 

niveau waarop u ze wilt bevriezen. U hebt gesproken van 120 tot 150 

euro. Ik heb even op de dagmarkt gekeken vandaag. Vandaag staat 

gas op 110 à 120 euro per megawattuur. U zou de gasprijs vandaag 

dus niet bevriezen. 120 tot 150 euro is wel 8 tot 10 keer meer dan 

gewoonlijk. Voor de crisis was het 15 tot 20 euro. U zult daarmee 

alleen de hoge pieken opvangen, maar meer niet. Dat is wat een 

gebrek aan ambitie. 

 

Wat de irrationaliteit van de markten betreft, dat hebben we gisteren 

op de hoorzitting ook gehoord. Een beurs kan worden stilgelegd, 

maar een energiemarkt niet. Dat toont nog maar eens aan dat de 

beslissing om de energiemarkt te liberaliseren compleet fout is en tot 

al die toestanden leidt. Wij zijn er uiteraard voorstander van om daar 

met de overheid weer greep op te krijgen via een ander 

01.09  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): La ministre n'a pas répondu 

à mes questions sur les mesures 

prises. Il est incompréhensible que 

le gaz soit considéré comme un 

produit de base durant l'été, avec 

un taux de TVA de 6 %, et non 

pendant l'hiver. 

 

Je suis effrayé d'apprendre que la 

ministre veut geler les prix du gaz 

à un niveau de 120 à 150 euros 

par mégawattheure. Ces prix sont 

ceux qui sont appliqués 

actuellement et qui sont huit à dix 

fois plus élevés qu'avant la crise. 

Cette initiative témoigne d'un 

manque total d'ambition. S'il est 

possible de mettre une bourse à 

l'arrêt, cette stratégie ne peut être 

appliquée au marché de l'énergie. 

Cette situation montre bien que la 

libéralisation du marché de 

l'énergie était une erreur. L'État 

doit reprendre le contrôle des prix. 

 



 16/03/2022 CRIV 55 COM 726 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

12 

prijsvormingsmechanisme. Ik ben redelijk teleurgesteld door uw 

antwoorden. Het zijn kleine maatregelen, maar die zullen de 

problemen van de mensen niet oplossen. 

 

01.10  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, als we in de toekomst 

willen loskomen van onze afhankelijkheid van de Russische 

gastoevoer en de impact ervan op de Europese gasprijs, is de 

oplossing inderdaad hernieuwbare, en in ons geval nucleaire energie. 

Dat staat buiten kijf, ook al zijn we maar beperkt afhankelijk van 

Rusland aangezien slechts 5 à 6 % van ons gas van daar komt. Het 

zou enorm boeiend worden wanneer Groen daar ook die bocht zou 

durven maken. Dan zouden we misschien zelfs nog vrienden kunnen 

worden. 

 

Wat de warmtepompen betreft waarvan u in uw communicatie toch 

een speerpunt maakt, blijf ik vanuit ervaringen uit de praktijk stellen 

dat niet elke woning geschikt is voor een lucht-waterwarmtepomp en 

al zeker niet voor een geothermische warmtepomp. Dat is de realiteit. 

Het zou goed zijn, mijnheer de voorzitter, mocht eens onderzoek 

wordt uitgevoerd over hoeveel Belgische woningen het gaat. 

Misschien is dat ook een taak voor de regionale overheden. Ik meen 

namelijk dat een heel brede uitrol gewoon niet realistisch is. 

 

01.10  Kurt Ravyts (VB): Si nous 

voulons nous affranchir du gaz 

russe, nous devons investir dans 

les énergies renouvelables. Dans 

notre cas, cela passe par l'énergie 

nucléaire. Il serait passionnant que 

Groen ose négocier ce virage.  

 

Toutes les habitations ne se 

prêtent pas à l'installation d'une 

pompe à chaleur. Il serait bon 

d'analyser de combien d'habita-

tions nous parlons. Je crains qu'un 

déploiement à grande échelle ne 

soit pas réaliste. 

 

01.11  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Je pense qu'à moyen et long 

terme, il faut s'accorder à dire qu'il s'agit à la fois d'une question 

environnementale, de protection des écosystèmes et du climat en 

particulier, d'une question sociale, afin d'ériger un rempart ou un 

bouclier face à l'augmentation de la facture, mais aussi d'une question 

géostratégique et de sécurité nationale et même européenne, dans la 

mesure où il faut se rendre indépendant des importations de gaz, 

d'hydrocarbures, de pétrole et aussi – je le dis sans tabou – 

d'uranium, depuis la Russie. Très clairement, lorsque l'on voit les 

baisses de prix de différentes sources d'énergie, - 89 % en dix ans 

pour l'éolien, je crois que la voie est tout indiquée, toute claire, pour 

les investissements futurs de la Belgique. 

 

01.11  Samuel Cogolati (Ecolo-

Groen): Het is zowel een 

milieukwestie, met name de 

bescherming van de ecosystemen, 

een maatschappelijke kwestie, 

met name een bescherming tegen 

te hoge rekeningen, en een 

geostrategische kwestie, met 

name het afstappen van de invoer 

van brandstof en uranium uit 

Rusland. De daling van de prijs 

van windenergie wijst de weg voor 

onze toekomstige investeringen. 

 

01.12  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, als het gaat over 

het verschil tussen gas en stookolie is het een feit dat u op het einde 

van de dag de gasverbruiker en de stookolieverbruiker allebei onder 

de ogen moet kunnen komen. Wanneer de prijs voor gas sterker is 

gestegen dan de prijs voor stookolie, dan moet u aan die mensen 

kunnen uitleggen waarom u aan de stookolieverbruikers dubbel zo 

veel geeft als aan de gasverbruikers. Die wonen inderdaad vooral in 

Vlaanderen en bij u in Brussel. De vraag is hoe dat komt. Wij weten 

hoe dat komt. Wij weten dat dit een eis van de PS was. Wij weten dat 

dit aan het einde van de rit niet meer of niet minder is dan een 

tapijtenmarkt waarbij wordt uitgemaakt wie wat krijgt. U wilt een 

akkoord, dus u zult moeten toegeven. Zo is het ook verlopen. 

 

U hebt niet geantwoord op mijn vraag over de redenering die is 

gevolgd. U hebt alleen gezegd dat het communautaire u niet veel 

zegt, dat kan goed zijn, maar daarmee is de gasverbruiker geen stap 

verder. 

 

De gasprijsbevriezing is met veel poeha aangekondigd, maar ik heb 

de indruk dat het niet zo veel effect zal hebben. U mikt alleen op de 

extreme speculatie. Dat houdt natuurlijk de kosten en de gevolgen 

01.12  Bert Wollants (N-VA): Le 

prix du gaz a davantage augmenté 

que celui du mazout. Comment la 

ministre expliquera-t-elle aux 

consommateurs de gaz que les 

consommateurs de mazout 

reçoivent le double? Nous savons 

qu'il s'agissait d'une exigence du 

PS. La ministre voulait un accord 

et a dû faire des concessions. 

 

Annoncé à grand renfort de 

communication, le gel des prix du 

gaz n'aura que peu d'effets. Même 

avec un prix de 150 euros par 

mégawattheure, les consomma-

teurs sont confrontés à un énorme 

problème. 
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daarvan onder controle, maar de vraag is of dit een oplossing is, want 

ook bij 150 euro per megawattuur hebben onze gasverbruikers een 

enorm probleem. 

 

01.13  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, wij zitten nu 

aan het derde pakket maatregelen. De regering heeft voldoende 

bewezen dat zij in verschillende stappen kan reageren op de 

energiecrisis. De btw-verlaging is voor ons een belangrijke stap. Dat 

zal u wellicht niet verbazen, want Vooruit is daar altijd voorstander van 

geweest. Dat is een belangrijke beslissing. 

 

De PVDA gaf de eerste keer als kritiek dat er geen btw-verlaging op 

aardgas kwam, nu verwijt zij de regering dat die verlaging slechts 

tijdelijk is. De eerste minister zei gisteren dat de situatie in september 

zal worden geëvalueerd, dus ik ben benieuwd wat de kritiek dan zal 

zijn. Vermoedelijk zal die kritiek op een bepaald moment wel 

opdrogen. Ik ben alleszins heel blij dat wij niet meegegaan zijn in de 

strategische spelletjes waarbij de PVDA een voorstel voor een btw-

verlaging tot 6 % op tafel had gelegd. Vandaag wordt dat een kleine 

maatregel genoemd. Dat vind ik eigenaardig, maar die spelletjes 

dienen natuurlijk vooral voor Facebook. 

 

Ik weet nu ook waarom u de wet op de slapende energiecontracten 

mee hebt goedgekeurd, mijnheer Wollants. Dat is omdat er meer 

slapende energiecontracten in Vlaanderen zijn dan in Wallonië. Dat is 

volgens mij de reden. Nee, in alle eerlijkheid, wij moeten stoppen met 

die communautaire spelletjes hierover. Zoals u zegt, mevrouw de 

minister, zijn het maatregelen voor alle Belgen. Er zijn 

600.000 Vlaamse gezinnen die hun huis met stookolie verwarmen. 

Laten we daar dus mee stoppen en de maatregelen op een andere 

manier bekijken. 

 

Tot slot, vond ik het debat over het Europese energiemarktmodel van 

gisteren heel interessant. U zegt dat die energiemarkt zich vandaag 

irrationeel gedraagt, mevrouw de minister. Ik stel echter vast dat er 

bepaalde effecten zijn in dat model – ik heb ze gisteren al opgesomd 

– die ons tot enig scepticisme moeten aanzetten en waarover wij een 

debat moeten hebben. De lage prijzen die ons aanvankelijk altijd 

werden beloofd, zijn er niet helemaal uitgekomen, er is weinig 

stabiliteit in het model vandaag en de energietransitie zie ik ook niet 

echt vooruitgaan, ondanks het model. Ik stel mij ook de vraag of de 

winsten die de energiesector uit het model haalt voldoende worden 

geïnvesteerd in de eigen productiecapaciteit, aangezien wij vaststellen 

dat de overheid vandaag via het CRM-mechanisme moet bijdragen. 

 

Dat is een belangrijke discussie die wij verder moeten voeren. Ik vind 

het alvast goed, mevrouw de minister, dat België, wat dat betreft, zijn 

verantwoordelijkheid neemt op Europees vlak door dat aan te kaarten. 

 

01.13  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Le gouvernement a montré qu'il 

était capable de réagir en 

plusieurs étapes à la crise 

énergétique. Vooruit a toujours été 

favorable à un abaissement de la 

TVA, mais je suis heureux que 

nous n'ayons pas suivi le jeu 

stratégique du PTB. Aujourd'hui, 

ce parti se montre à nouveau 

critique en qualifiant cette initiative 

de petite mesure. La vérité est que 

la situation sera évaluée en 

septembre. 

 

Je demande à M. Wollants de 

cesser ces petits jeux communau-

taires. Quelque 600 000 ménages 

flamands se chauffent aussi au 

mazout. 

 

Le modèle du marché de l'énergie 

a des effets qui doivent nous 

inciter au scepticisme. Nous 

n'avons pas vu arriver les prix peu 

élevés qui nous avaient été promis 

à l'époque. Nous n'enregistrons 

guère de progrès en matière de 

transition énergétique. Je me 

demande aussi si les bénéficies 

sont suffisamment investis dans 

notre propre capacité de 

production. Nous ne pourrons faire 

l'économie de ce débat. La 

ministre doit aborder ce sujet à 

l'échelon européen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Question de Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les plaintes à propos du 

fournisseur de substitution Fluvius" (55025233C) 

02 Vraag van Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De klachten over 

noodleverancier Fluvius" (55025233C) 

 

02.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, ex- 02.01  Thierry Warmoes (PVDA-
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klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier kregen vorige 

week een torenhoge energiefactuur van noodleverancier Fluvius in de 

bus. Er zijn berichten van mensen die 522,78 euro moeten betalen 

voor één maand energie. Of 145 euro voor één week. Dat is 

onbegrijpelijk. Dit zijn net mensen die de dupe zijn van een 

faillissement van hun leverancier en nu betalen ze nog eens de 

rekening. Vaak gaat het bovendien over mensen die wél op tijd zijn 

overgeschakeld naar een andere leverancier. Ik vraag me af hoe dit 

mogelijk is. 

 

Over de problematiek van het noodtarief van Fluvius heb ik u al 

eerder ondervraagd, maar het is mij nog steeds niet duidelijk wie nu 

verantwoordelijk is voor het vaststellen van dit noodtarief in geval van 

een leverancier die failliet gaat. Zijn dat de regio’s of het federaal 

niveau? Volgens de V-test is het Fluvius-tarief in elk geval veruit het 

duurste op de markt. Een doorsnee gezin betaalt ruim 1000 euro 

meer voor gas en 600 euro meer voor elektriciteit tegenover het 

goedkoopste tarief. Dat wil zeggen dat gedupeerden, naast het 

faillissement van hun leverancier, nog eens slachtoffer worden van 

extra hoge energietarieven. De logica dat zo’n uiterst hoog tarief 

mensen net moet aanzetten om van leverancier te veranderen is 

pervers. Ze treft net degene die al de dupe zijn van een faillissement 

of net kwetsbare klanten die gedropt worden door hun leverancier. 

 

Kan u mij zeggen wat er precies misliep bij Fluvius? Op welke manier 

bent u als federaal minister betrokken of bevoegd bij deze situatie? 

 

Bent u akkoord dat het onrechtvaardig is dat net deze mensen een 

uiterst hoog tarief wordt aangerekend? En gaat u daar iets aan doen? 

 

PTB): D'anciens clients de 

Vlaamse Energieleverancier, 

désormais en faillite, ont reçu la 

semaine passée une facture 

astronomique du fournisseur de 

dernier recours, à savoir Fluvius.  

 

Qui est responsable de la fixation 

du tarif de substitution? Après 

avoir été confrontés à la faillite de 

leur fournisseur, les clients lésés 

sont à présent victimes de tarifs 

d'énergie particulièrement élevés. 

Quelles sont les compétences de 

la ministre en la matière? Estime-t-

elle qu'il est injuste qu'un tarif 

extrêmement élevé soit 

précisément facturé à ces 

personnes? Va-t-elle prendre des 

mesures pour pallier cette 

situation? 

 

02.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Warmoes, het 

Vlaams Energiedecreet bepaalt dat in geval van faillissement of bij het 

opstarten van een procedure tot rechterlijke reorganisatie de klanten 

van de leverancier overgedragen worden aan de noodleverancier. In 

dezen is dat Fluvius. 

 

Tot voor kort bepaalde het Vlaams Energiedecreet ook dat een klant 

maximaal 60 dagen bij de noodleverancier kon blijven. Dit werd 

recentelijk aangepast en is nu 12 maanden. Ik stel samen met u vast 

dat het tarief op een hoog niveau wordt bepaald, omdat dit ervoor zou 

moeten zorgen dat de consumenten snel naar een commerciële 

leverancier overstappen. De netbeheerder is immers geen 

leverancier. 

 

De noodleveranciersregeling is een gewestelijke bevoegdheid. Ik 

werd niet betrokken bij deze gewestelijke regeling en haar uitvoering. 

Ik werd evenmin betrokken bij het vastleggen van het 

noodleverancierstarief door de VREG. 

 

02.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Le décret flamand sur 

l'énergie stipule qu'en cas de 

faillite, les clients sont transférés 

au fournisseur de secours. 

Jusqu'à récemment, ce décret 

stipulait également qu'un client 

pouvait rester chez ce fournisseur 

de secours pendant un maximum 

de 60 jours, mais cette durée a été 

prolongée à 12 mois. En effet, le 

fournisseur de secours applique 

un tarif très élevé, de sorte que les 

consommateurs passent rapide-

ment chez un fournisseur com-

mercial. Il s'agit d'une compétence 

régionale. Je n'y suis pas 

impliquée. 

 

02.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Ik heb u al een paar keer 

ondervraagd over dit dossier. U geeft weer een zeer kort en zeer 

oppervlakkig antwoord. Sommige van die mensen hebben een factuur 

gekregen van 500 euro voor een maand, of 145 euro voor een week. 

Zij zijn wel binnen de termijn van 60 dagen overgestapt naar een 

commerciële leverancier, dus het is niet te verklaren. 

 

Ik vind dat ontradingstarief echt een groot probleem. De filosofie 

daarachter is dat dit de mensen ertoe moet aanzetten om over te 

02.03  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): J'ai vraiment un problème 

avec ce taux de dissuasion. C'est 

socialement injuste. Il crée plus de 

problèmes qu'il n'en résout. 

Apparemment, lorsque le marché 

de l'énergie a été libéralisé, on a 

oublié que les entreprises peuvent 

aussi faire faillite. La ministre doit 
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stappen naar de commerciële markt, maar het resultaat is dat 

mensen die al slachtoffer zijn van een faillissement ook nog eens 

verder de put in worden geduwd. Het gaat vaak over mensen met 

betalingsproblemen, die dan nog eens gestraft worden met een 

superhoog tarief. Dat is sociaal onrechtvaardig. Het creëert meer 

problemen dan het oplost. 

 

U hebt altijd gezegd dat u inzat met energiearmoede, mevrouw de 

minister. Ik zou willen dat die eindelijk een keer opgelost geraakt. 

Blijkbaar heeft men er bij de liberalisering niet aan gedacht dat 

bedrijven in een liberale markt failliet kunnen gaan. Nu moet men 

vaststellen dat daarvoor niets fatsoenlijk geregeld is. 

 

Gisteren heeft SAAMO, het vroegere Samenlevingsopbouw, ervoor 

gepleit om het ontradingstarief te plafonneren. Anders zullen er 

drama's gebeuren bij niet-beschermde klanten. 

 

Ik stel vast dat het spel blijft voortduren en dat het probleem niet 

opgelost raakt. Ik wil dat het wel opgelost raakt. Als daarbij regionale 

bevoegdheden betrokken zijn, moet u dat oplossen met uw regionale 

collega's. Zoals altijd maakt men het in België nodeloos ingewikkeld. 

 

résoudre ce problème avec son 

homologue régionale. 

 

02.04 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, sta 

me toe te zeggen dat ik daarvoor niet bevoegd ben. Ik kan uiteraard 

moeilijk ondervraagd worden over zaken waarvoor ik niet bevoegd 

ben. 

 

02.04  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Je n'y peux quand même 

rien si je ne suis pas compétente 

en la matière? Que voulez-vous 

dès lors que je vous réponde?  

 

De voorzitter: Als de heer Warmoes u een vraag stelt over zaken waarvoor u niet bevoegd bent, moet hij u 

een pint betalen. 

 

02.05  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, ik heb 

u gevraagd of u ook vindt dat het onrechtvaardig is dat die mensen 

een uiterst hoog tarief wordt aangerekend. Die vraag staat dus ook in 

de tekst van mijn ingediende vraag, maar u beantwoordt ze niet. Vindt 

u dat eigenlijk wel een probleem? 

 

02.05  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): J'avais également demandé 

si la ministre considère que les 

tarifs élevés sont injustes. Elle n'a 

pas répondu à cette question non 

plus. Estime-t-elle que c'est 

vraiment un problème? 

 

02.06 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, ik 

beroep mij op het Reglement van de Kamer, dat stelt dat er niet wordt 

gevraagd naar intenties bij de uitoefening van de parlementaire 

controle. 

 

02.06  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Le Règlement de la 

Chambre prévoit qu'on ne peut 

pas interroger les ministres à 

propos de leurs intentions.  

 

De voorzitter: (…) 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Samengevoegde vragen van 

- Reccino Van Lommel aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De kernuitstap in het licht van de 

oorlog in Oekraïne" (55025759C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De aanbevelingen van het IEA m.b.t. het 

10 puntenplan en de kernuitstap" (55025795C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het akkoord over de kernuitstap en de 

energiedeal" (55026013C) 

- Marie-Christine Marghem aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stand van zaken betreffende 
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het langer openhouden van kerncentrales" (55026136C) 

03 Questions jointes de 

- Reccino Van Lommel à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La sortie du nucléaire dans le contexte 

de la guerre en Ukraine" (55025759C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les recommandations de l'AIE en ce qui 

concerne le plan de 10 mesures et la sortie du nucléaire" (55025795C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les accords sur la sortie du nucléaire et sur 

l'énergie" (55026013C) 

- Marie-Christine Marghem à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le point sur la prolongation du 

nucléaire" (55026136C) 

 

De heer Van Lommel is afwezig. Mevrouw Marghem is verontschuldigd. 

 

03.01  Bert Wollants (N-VA): Er wordt al een hele tijd gesproken 

over een akkoord ter reductie van onze energieafhankelijkheid en ter 

bevordering van de bevoorradingszekerheid. Daarbij werd 18 maart 

als deadline naar voren geschoven. Die datum komt wel dichterbij. 

Ondertussen circuleert er een lijst met voorstellen van het 

International Energy Agency met een aantal aanbevelingen specifiek 

over die problematiek 

 

De kranten melden ondertussen dat uw partij of zelfs u een lijstje met 

wensen voor de inhoud heeft gemaakt. Voor sommige ervan kan er 

zeker een draagvlak worden gevonden; voor andere rijzen er toch wat 

vragen. Welke elementen liggen er momenteel op tafel voor de 

energiedeal? 

 

Zal daarbij ook de verlenging van de levensduur voor enkele 

kerncentrales worden goedgekeurd? Over welke kerncentrales gaat 

het en voor welke termijn? 

 

Welke maatregelen zult u nemen om energie betaalbaar te houden? 

In welke mate zult u ingaan op de aanbevelingen van het 

Internationaal Energieagentschap? 

 

03.01  Bert Wollants (N-VA): Le 

18 mars, le gouvernement doit 

trouver un accord sur la sécurité 

d'approvisionnement et la 

réduction de notre indépendance 

énergétique.  

 

Quels éléments sont inscrits à 

l'ordre du jour? La prolongation de 

la durée de vie des centrales 

nucléaires sera-t-elle approuvée? 

Quelles mesures seront prises 

pour que l'énergie reste aborda-

ble? Les recommandations de 

l'Agence internationale de l'énergie 

(AIE) seront-elles prises en 

compte? 

 

03.02 Kris Verduyckt (Vooruit): Het dossier ligt nu op tafel. Als de 

twee kerncentrales openblijven, moet het CRM worden herbekeken. 

Er is vandaag sprake van twee gascentrales. Is dat nog steeds het 

plan? Dat lees ik althans vandaag in een analyse in de krant. Het lijkt 

mij wat bizar dat er in dat geval toch twee gascentrales zouden 

worden gebouwd. Kunt u daar iets meer duidelijkheid over geven? 

Kortom, als de kerncentrales openblijven, wat moet er dan met het 

CRM gebeuren? 

 

03.02  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Qu'adviendra-t-il du CRM s'il est 

décidé de garder les deux 

centrales nucléaires ouvertes? La 

construction de deux centrales au 

gaz est-elle toujours à l'ordre du 

jour? 

 

03.03  Christian Leysen (Open Vld): Ik ben blij dat we niet meer 

praten over de back-up van de back-up, maar dat we een en ander nu 

met een open blik in een bredere context zien, ook al worden we 

daartoe genoopt door onaangename feiten op het geopolitieke toneel. 

Kunt u daar commentaar op geven? 

 

03.03  Christian Leysen (Open 

Vld): Même si ce sont de bien 

pénibles circonstances qui nous y 

contraignent, je suis heureux que 

nous examinions la question 

aujourd'hui avec une ouverture 

d'esprit et dans un large contexte. 

La ministre peut-elle fournir un 

commentaire à ce sujet? 

 

03.04 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, ik vind 

de gang van zaken hier in commissie toch wat bijzonder. Ik meen dat 

er een actualiteitsdebat is als er vijf vragen worden samengevoegd, 

maar er zijn twee sprekers niet aanwezig. Ik heb een vraag gekregen 
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en twee andere reflecties over iets dat niets te maken heeft met de 

vraag van de heer Wollants, die over het tienpuntenplan van het IEA 

ging. 

 

De voorzitter: En over het akkoord (…) 

 

03.05  Bert Wollants (N-VA): (…)  

 

 

03.06 Minister Tinne Van der Straeten: Dat hebben we toch al 

behandeld? De kernuitstap en de energie? Twee vragen van dezelfde 

persoon geldt dan als drie… 

 

 

De voorzitter: Het is uw kabinet die ze heeft samengevoegd. 

 

03.07 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Wollants, zoals u 

terecht aanhaalt, stelt het IEA 10 maatregelen voor. Onderteken geen 

nieuwe gasleveringscontracten met Rusland en vervang Russische 

leveringen door gas uit alternatieve bronnen, zijn de eerste twee 

punten. 

 

België importeert vandaag vanuit Rusland een minimale fractie van 

zijn gas, waarvan twee derde dan nog voor doorvoer is bestemd. Het 

lijken mij dus interessante en nodige suggesties voor andere lidstaten. 

 

De derde aanbeveling betreft de invoering van verplichtingen inzake 

minimale gasopslag. Gasopslag speelt d'office een belangrijke rol als 

buffer. We schakelen ons hier in in de Europese aanpak die erin 

bestaat om volgende winter opnieuw over een maximaal gevulde 

gasopslag te beschikken. Onze eigen gasopslag is vrij klein. We 

hebben het daarover al uitgebreid gehad en die verplichtingen zijn ook 

een topic op de Europese agenda. Ze worden besproken in Penta en 

ik zie ze ook terugkomen op de volgende Energieraad. 

 

De vierde aanbeveling betreft de versnelde uitrol van nieuwe wind- en 

zonne-energieprojecten. De regering heeft reeds een belangrijke 

inspanning geleverd om de productie van windenergie op zee uit te 

breiden, met de verdrievoudiging van de capaciteit en ik heb ook een 

push gegeven aan de interconnecties met landen met veel 

hernieuwbare energie. Die inspanningen zetten we voort. Dat geldt 

natuurlijk alleen maar voor de aspecten van wind- en zonne-energie 

waarvoor ik bevoegd ben; ik hoop dat dat wordt aangevuld met 

inspanningen vanuit de gewesten. Ik heb vernomen dat het Vlaamse 

Gewest zijn doelstellingen voor wind- en zonne-energie heeft 

opgeschroefd. 

 

Ten vijfde adviseert het IEA om elektriciteitsproductie uit bio-energie 

en kernenergie te maximaliseren. 

 

03.07 Tinne Van der Straeten, 

ministre: L'AIE propose dix 

mesures. La première consiste à 

ne plus conclure de nouveaux 

contrats de fourniture de gaz avec 

la Russie, la deuxième à 

remplacer le gaz russe par du gaz 

en provenance d'autres pays. La 

Belgique n'importe qu'une fraction 

minime de son gaz de Russie. Ces 

recommandations sont 

importantes pour d'autres États 

membres. La troisième recom-

mandation porte sur une obligation 

de stockage minimal de gaz. Dans 

le cadre de l'approche europé-

enne, nous nous engageons à 

disposer d'un stock maximal de 

gaz d'ici l'hiver prochain. Notre 

propre capacité de stockage est 

assez limitée. Cette obligation 

constitue actuellement un thème 

brûlant dans l'agenda européen. 

 

La quatrième recommandation 

concerne l'accélération du 

déploiement de nouveaux projets 

d'énergie éolienne et solaire. Le 

gouvernement a triplé la capacité 

de l'énergie éolienne en mer et a 

donné un coup de pouce pour 

l'interconnexion avec les pays 

disposant de beaucoup d'énergie 

renouvelable. J'espère que nos 

efforts seront complétés par ceux 

des Régions. La Région flamande 

a déjà relevé les objectifs en 

matière d'énergie éolienne et 

solaire.  

 

La cinquième recommandation est 

la maximisation de la production 

d'électricité à partir de la bioéner-

gie et de l'énergie nucléaire. 
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C'est la guerre sur le continent européen. Cette guerre montre à quel 

point notre pays est dépendant des importations d'énergie primaire. 

Plus de 90 % de celle-ci est importée. Le 18 mars, donc vendredi, 

j'examine le calendrier de sortie du nucléaire avec un esprit ouvert et 

nous examinons en profondeur le plan A et le plan B, à la lumière des 

événements récents. Je ne souhaite donc pas préjuger de cette 

délibération. En tout état de cause, toute programmation n'aura aucun 

impact à court ou long terme sur les prix. Ceux qui le prétendent 

trompent les gens.  

 

De oorlog die thans op het 

Europees continent woedt toont 

onze afhankelijkheid aan: 90 % 

van onze primaire energie wordt 

ingevoerd. Op 18 maart zal ik het 

tijdpad voor de kernuitstap 

onderzoeken en de plannen A en 

B in het licht van de recente 

gebeurtenissen analyseren. In 

ieder geval zal de programmatie 

geen impact op de prijzen hebben. 

 

Mijnheer Verduyckt, toen ik aan de regering mijn verslag inzake 

bevoorradingszekerheid heb voorgelegd, heb ik uiteraard gewezen op 

de risico's en obstakels zowel in het ene als in het andere plan. In 

plan A, dat komende vrijdag ook op de regeringstafel ligt, zit de 

kwestie van de vergunning van de centrale van Vilvoorde. Quid, in het 

kader van het CRM, als een geselecteerde capaciteit niet over een 

vergunning blijkt te beschikken? Ook werd in kaart gebracht welke de 

obstakels zijn voor plan B. De oorlog in Oekraïne heeft die obstakels 

natuurlijk niet veranderd, ze blijven wel degelijk bestaan, ook 

betreffende het CRM. 

 

Ondertussen, ook vanwege de oorlog, heeft de Europese Commissie 

de communicatie REPowerEU uitgebracht. Daarbij wordt aan de 

lidstaten aangegeven om gasenergie op te geven en in te zetten op 

energietransitie. Op basis van die aspecten en afhankelijk van de 

beslissing van het kernkabinet komende vrijdag, waarop ik dus niet 

kan vooruitlopen, zullen wij uiteraard ook gesprekken aanknopen met 

de Europese Commissie. 

 

Het IEA stelt, ten zesde, voor om de windfall profits te gebruiken voor 

de kwetsbare elektriciteitsverbruikers. We hebben op die aanbeveling 

niet gewacht, want we hebben al heel wat beleid voor kwetsbare 

verbruikers, met name het sociaal tarief. Dat gezegd zijnde, ik heb in 

de commissie voor Energie al verschillende keren gezegd dat de 

CREG de windfall profits in België verder objectiveert en dat we 

parallel met het aankomend Europees initiatief ter zake nagaan wat 

we zelf kunnen doen. 

 

Voor de voorgestelde maatregelen in de punten 7, 8 en 9 is niet de 

federale overheid, maar zijn de gewesten bevoegd. 

 

Ten tiende raadt het IEA aan om de inspanningen om de 

flexibiliteitsbronnen van het elektriciteitssysteem te diversifiëren en 

koolstofarm te maken, te intensifiëren. Bijkomende flexibiliteit is 

uiteraard essentieel in de energietransitie. Wij hebben al belangrijke 

tools in handen om die flexibiliteit te stimuleren. Het CRM kan daar 

ook een tool voor zijn, aangezien dat zodanig ontworpen is dat 

vraagzijdebeheer en stockage alle kansen krijgen. De vorige veiling 

toont aan dat dat werkt en wij bekijken hoe wij dat nog meer kunnen 

stimuleren. Ik heb er vertrouwen in dat die evolutie in gang is gezet. 

 

Ik ben terughoudender voor het advies van het IEA over de sturing 

van de prijzen. Dat is alleszins afhankelijk van de verdere uitrol van 

smart meters. Wij moeten dat grondig evalueren alvorens daarin mee 

te gaan, opdat dat niet zou leiden tot prijsverhogingen. De mensen en 

Lors de la présentation de mon 

rapport au gouvernement sur la 

sécurité d'approvisionnement, j'ai 

pointé les obstacles présents tant 

dans le plan A que dans le plan B. 

Le plan A comporte la question du 

permis de la centrale de Vilvorde. 

La guerre en Ukraine n'a pas 

modifié ces obstacles, y compris 

en ce qui concerne le CRM. 

 

Dans la communication 

REPowerEU, la Commission 

européenne demande aux États 

membres de miser sur la transition 

énergétique. En fonction de la 

décision qui sera prise en cabinet 

restreint vendredi, nous 

entamerons des discussions avec 

la Commission. 

 

La sixième recommandation porte 

sur l'affectation des moyens issus 

des profits inattendus au bénéfice 

des consommateurs d'énergie 

vulnérables. Nous n'avons pas 

attendu cette recommandation. Je 

pense au tarif social. Nous 

continuons à objectiver ces profits 

inattendus. Une initiative 

européenne devrait probablement 

voir le jour, mais nous voyonsce 

que nous pouvons entreprendre 

nous-mêmes. 

 

Les recommandations 7, 8 et 9 ont 

trait aux compétences régionales. 

 

La recommandation 10 porte sur 

la nécessité de flexibilité dans les 

sources d'électricité. Pour ce faire, 

nous disposons d'outils, comme le 

CRM. Nous étudions la possibilité 

de stimuler encore davantage cet 

outil. 
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bedrijven hebben reeds genoeg afgezien. 

 

Mijnheer Wollants, dan kom ik aan uw vragen over de kernuitstap. 

Voor u zegt dat ik daarop niet heb geantwoord, zal ik herhalen wat ik 

heb gezegd. Ik loop niet vooruit op de beslissing van komende vrijdag 

van de ministerraad en uiteraard zal ik elke beslissing van de regering 

in het Parlement komen toelichten. 

 

 

Je suis plus réticente en ce qui 

concerne l'organisation des prix. 

Cela dépend du déploiement des 

compteurs intelligents. Nous 

devons veiller à ce que cela 

n'entraîne pas une augmentation 

des prix. 

 

Quant à la sortie du nucléaire, je 

ne préjugerai pas de la décision 

qui sera prise vendredi. 

 

De voorzitter: Wij zijn in blijde verwachting.  

 

03.08  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, natuurlijk had ik 

niet verwacht dat u even de krijtlijnen uiteen zou zetten van wat er zal 

beslist worden en wat er op tafel ligt. Als de tafel nog niet helemaal vol 

ligt, zou ik u willen suggereren om uw eisenpakket nog wat aan te 

dikken en het bijvoorbeeld ook eens te hebben over de verhoogde 

investeringsaftrek voor milieu-investeringen. Vandaag geldt een 

aftrekmogelijkheid van 25 %. In Nederland is dat 45 % voor kleine 

ondernemingen. Daar zijn nog winsten te halen om een en ander te 

versnellen. 

 

De Gewesten kunnen dat niet doen, maar u wel en hun op die manier 

bijstaan. Mevrouw Demir heeft intussen reeds gereageerd met een 

verhoging van 50 % van het steunbudget voor renovatie met het oog 

op betere isolatie en of gebruik van hernieuwbare energie. Andere 

regio's zouden hetzelfde kunnen doen. Als u alvast de Gewesten kunt 

helpen door bij uw collega de verhoogde investeringsaftrek – u bent 

daarvoor niet bevoegd – te bepleiten, kunnen wij misschien sneller 

vooruit. 

 

03.08  Bert Wollants (N-VA): Je 

demande au gouvernement de 

mettre également sur le tapis la 

question de la déduction majorée 

pour investissement pour les 

investissements écologiques. Elle 

s'élève à 25 % chez nous, mais 

aux Pays-Bas, elle s'élève à 45 % 

pour les petites entreprises. Il y a 

encore une marge bénéficiaire à 

ce niveau. La Flandre a augmenté 

les subventions pour l'isolation, la 

rénovation et les énergies 

renouvelables. D'autres régions 

pourraient faire de même. 

 

03.09  Christian Leysen (Open Vld): Mevrouw de minister, u zei dat 

een toenemend aanbod geen invloed heeft op de prijs. Dat verwart 

mij een beetje. 

 

03.09  Christian Leysen (Open 

Vld): Je suis quelque peu troublé 

par les propos de la ministre 

lorsqu'elle affirme qu'une augmen-

tation de l'offre n'affectera pas le 

prix. 

 

03.10  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, ik kijk uit naar 

de regeringsbeslissing in onderhavig moeilijke dossier. Het debat is 

bovendien vervuild met heel wat simplisme. De heer Ravyts verwees 

daarstraks bij de lage energieprijzen nog eens naar kernenergie, 

terwijl wij eigenlijk weten dat de impact wellicht gering zal zijn. 

 

U hebt groot gelijk dat de obstakels niet weg zijn. Ik maak mij 

daarover ook zorgen. Wij zullen zien wat de uitkomst komende vrijdag 

is. 

 

U hebt wel niet echt geantwoord op de vraag of de eventuele 

verlenging van de levensduur van de nucleaire centrales een impact 

heeft op het resultaat van de eerste veiling. De gascentrale in 

Vilvoorde komt er blijkbaar niet. Wij hebben echter voorzien dat wij 

verder kunnen gaan. Dat zal sowieso gebeuren, los van er vrijdag 

beslist wordt. 

 

03.10  Kris Verduyckt (Vooruit): 

J'attends avec impatience la 

décision du gouvernement. Le 

débat a été pollué par des simplis-

mes. Par exemple, M. Ravyts a 

fait référence à l'énergie nucléaire 

pour les prix de l'énergie, alors 

que nous savons que l'impact du 

nucléaire sur ces prix sera limité. 

Je reste également préoccupé par 

les obstacles. Je n'ai pas reçu de 

réponse à ma question concernant 

l'impact d'une prolongation des 

centrales nucléaires sur le résultat 

de la première enchère. 
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03.11 Minister Tinne Van der Straeten: De kernexploitant heeft 

steeds aangegeven dat nucleaire capaciteit onmogelijk is in 2025-

2026. Dat wil zeggen dat er sowieso een winter is zonder nucleaire 

capaciteit. 

 

03.11  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Étant donné que l'exploi-

tant nucléaire a déclaré qu'aucune 

disponibilité ne sera possible en 

2025-2026, nous aurons de toute 

façon un hiver sans capacité 

nucléaire. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stopzetting van Nord 

Stream 2 en het kredietrisico voor ENGIE" (55025794C) 

04 Question de Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'arrêt de Nord Stream 2 et le 

risque de crédit pour ENGIE" (55025794C) 

 

04.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, de stopzetting 

van de procedure voor de licentie van Nord Stream 2 zou volgens 

bepaalde bronnen een belangrijke impact kunnen hebben op Engie. 

Zo is er sprake van een kredietrisico van 987 miljoen euro. Dit zou 

een impact kunnen hebben op 2 aspecten van uw beleid. Een eerste 

is de terugbetaling van de Synatomleningen, een tweede is de 

mogelijke bijkomende afroming van de nucleaire winsten in het kader 

van huidige prijzencrisis. 

 

Dit leidt tot volgende vragen: 

 

Hoe evalueert u het risico dat dit kredietrisico een impact zou kunnen 

hebben op de beide projecten? 

Welke stappen wenst u te zetten om in deze de belangen van de 

federale overheid en haar burgers te vrijwaren? 

 

04.01  Bert Wollants (N-VA): 

ENGIE est exposé à un risque de 

crédit de 987 millions d'euros dans 

le cadre du Nord Stream 2.  

 

Quelle est l'incidence de l'arrêt de 

la procédure d'obtention de la 

licence pour la canalisation sur le 

remboursement des prêts de 

Synatom et sur les prélèvements 

supplémentaires sur les bénéfices 

du nucléaire? 

 

De voorzitter: Mijnheer Wollants, wat is die relatie tussen het kredietrisico van ENGIE en (…) 

 

04.02  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ENGIE is 

betrokken in Nord Stream 2 met een kredietrisico van 987 miljoen 

euro. Mijn vraag is of dit de situatie verandert en wat de impact is op 

de terugbetaling op de Synatomleningen. 

 

Daarmee is het verwijzen naar mijn schriftelijke vraag geheel 

overbodig geworden, mijnheer de voorzitter. Ik kijk uit naar het 

antwoord van de minister. 

 

 

04.03 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Wollants, ik wil u 

uitdrukkelijk bedanken voor deze vraag die mij toelaat om iets te 

vertellen over het nieuw regulerend kader voor de provisies. 

 

De ENGIE-groep heeft de blootstelling aan het kredietrisico 

bekendgemaakt met betrekking tot Nord Stream 2. Dat project loopt 

het risico om geen exploitatievergunning te krijgen. ENGIE draagt 

sinds april 2017 bij aan de financiering van dit project, samen met vier 

andere Europese investeerders en is als kredietverstrekker bloot-

gesteld aan een kredietrisico van maximaal 987 miljoen euro, dat kan 

optreden als de boeken zouden worden neergelegd. De 

ontwikkelingen in het Nord Stream 2-project zijn echter niet van die 

aard dat ze de kredietkwaliteit van de tegenpartijen van de nucleaire 

voorzieningen en het terugbetalingsplan van de leningen aan 

Synatom in het gedrang brengen. 

 04.03 Tinne Van der Straeten, 

ministre: Les développements du 

projet Nord Stream 2 ne sont pas 

de nature à remettre en cause le 

plan de remboursement des 

emprunts à Synatom. Fin 2021, 

l'encours des prêts de Synatom à 

Electrabel s'élevait à 

8,337 milliards d'euros. Le projet 

de loi sur les installations 

nucléaires est dans sa phase 

finale. Il réduit encore les prêts à 

1,820 milliard d'euros d'ici la fin de 

2025 et exige le remboursement 

intégral d'ici la fin de 2030. Le 
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Eind 2021 bedroegen de uitstaande leningen van Synatom aan 

Electrabel 8,337 miljard euro. Het ontwerp van wet met betrekking tot 

de nucleaire voorzieningen, dat vrijdag in tweede lezing aan de 

ministerraad wordt voorgelegd, voorziet erin dat deze leningen verder 

worden afgebouwd naar 1,820 miljard euro tegen eind 2025 en tegen 

eind 2030 volledig zullen zijn terugbetaald, zowel met betrekking tot 

de splijtstoffen als met betrekking tot de ontmanteling. Bovendien 

voorziet het wetsontwerp in voldoende zekerheden voor de nog 

uitstaande leningen. De commissie voor Nucleaire Voorzieningen 

krijgt eveneens sterk uitgebreide bevoegdheden en middelen om haar 

prudentieel toezicht uit te oefenen. 

 

Heel de situatie met Nord Stream 2 is erg specifiek, maar er kunnen 

zich ook nog andere situaties voordoen die een impact kunnen 

hebben op de terugbetalingscapaciteit van ENGIE aan Electrabel en 

Synatom inzake de uitstaande leningen. Wij verminderen de risico's 

voor de Belgische samenleving door te zorgen voor een volledige 

terugbetaling in een terugbetalingschema en door een voldoende 

scherp prudentieel toezicht. 

 

Wat de afroming van de nucleaire winsten betreft, heeft de CREG in 

dit stadium, na toepassing van de repartitiebijdrage, geen overwinsten 

op de Belgische nucleaire productie vastgesteld. Ik heb hun ook de 

bijkomende opdracht gegeven om de overwinsten van de nucleaire 

productie en het delen van de winsten met de Staat te evalueren. In 

ieder geval wordt het delen van de nucleaire winsten met de Staat op 

geen enkele wijze beïnvloed door de problemen in verband met Nord 

Stream 2 omdat de berekening ervan gebaseerd is op een wettelijk en 

conventioneel kader dat enkel gebaseerd is op het nucleaire park. 

 

projet de loi prévoit des garanties 

suffisantes pour les prêts en 

cours. Le contrôle prudentiel de la 

Commission des provisions 

nucléaires (CPN) sera accru et 

renforcé. La société belge est 

protégée contre ce risque et 

contre d'autres risques par 

l'imposition d'un calendrier de 

remboursement et par un contrôle 

prudentiel strict.  

 

Pour l'instant, la CREG n'a pas 

constaté de surprofits nucléaires. 

Une nouvelle évaluation est 

prévue. En tout état de cause, les 

problèmes de Nord Stream 2 n'ont 

pas d'impact: en effet, le calcul 

repose sur un cadre juridique et 

conventionnel fondé exclusive-

ment sur le parc nucléaire. 

 

04.04De voorzitter: Bedankt, we leren altijd bij. Misschien kunt u ons nog even aan de verdeling 

herinneren? Ik denk dat 50 % van Nord Stream in Russische handen is en 50 % bij Europese spelers zit. 

 

04.05  Bert Wollants (N-VA): De exacte onderverdeling ken ik niet in 

detail, mijnheer de voorzitter. 

 

Bedankt voor uw update, mevrouw de minister. Ik heb echter in een 

vorige vraag al eens aangehaald dat er misschien wel redenen zijn 

om, in het kader van de huidige marktsituatie, de data van 2030 nog 

wat te vervroegen. Ik denk dat daar misschien wel mogelijkheden zijn. 

Dat zal deel uitmaken van het volledige pakket. Ik kijk dan ook zeker 

uit naar de verdere afhandeling van het hele dossier.   

 

04.05  Bert Wollants (N-VA): 

J'attends avec impatience la suite 

du traitement de l'ensemble du 

dossier. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De toegang tot de 

groothandelsmarkten voor energieleveranciers" (55025889C) 

05 Question de Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'accès aux marchés de gros 

pour les fournisseurs d'énergie" (55025889C) 

 

05.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, deze vraag gaat 

specifiek over het feit dat leveranciers of traders voldoende 

waarborgen moeten bieden om deel te kunnen nemen aan de 

groothandelsmarkten. In de praktijk zou dat betekenen dat zij per 

klant aan wie zij wensen te leveren een onderpand tot 1.000 euro ter 

beschikking moeten stellen. Ik hoor ook vanuit de markt meer en 

05.01  Bert Wollants (N-VA): Les 

fournisseurs et les opérateurs en 

bourse doivent offrir des garanties 

suffisantes pour pouvoir participer 

à des marchés de gros. Pour 

chaque client, ils devraient mettre 



 16/03/2022 CRIV 55 COM 726 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

22 

meer signalen dat dit voor sommige leveranciers, zelfs voor de grote, 

niet zo evident meer is. Zij zouden mogelijk in de problemen kunnen 

komen. Als de markt verder verschraalt, is dat geen goede zaak en er 

kan zelfs een domino-effect optreden.  

 

Is die problematiek reëel volgens uw inschatting? Is die u bekend? 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de eindgebruikers en voor de 

marktwerking zelf? Welke oplossingen zijn er mogelijk, uiteraard 

steeds binnen de federale bevoegdheden?  

 

à disposition un gage allant 

jusqu'à 1 000 euros. Il me revient 

qu'une telle procédure n'est pas 

aisée, même pour les grands 

fournisseurs. Si le marché 

continue à se détériorer, un effet 

domino peut se produire. 

 

S'agit-il d'un réel problème selon la 

ministre? Quelles sont les 

conséquences possibles pour les 

consommateurs finaux et pour le 

fonctionnement du marché en soi? 

Quelles sont les solutions 

possibles dans le cadre des 

compétences fédérales? 

 

05.02 Minister Tinne Van der Straeten: Onze regulator, de CREG, 

bevoegd voor het toezicht op de groothandelsmarkt, meldt mij zich 

bewust te zijn van de impact die de aan marktdeelnemers gevraagde 

waarborgen kunnen hebben. Marktbeheerders, dus EPEX SPOT of 

Nord Pool, regelen hun relaties met de marktdeelnemers via hun 

marktreglement. Daarin staan de toegangsbijdragen en verplichtingen 

voor de deelnemers en dus ook de waarborgen die ter beschikking 

dienen te worden gesteld. Die reglementen worden aan mij 

voorgelegd ter goedkeuring en ik krijg daar advies over van de CREG.  

 

Het probleem van de sterk gestegen waarborgen, namelijk de 

zogenaamde collaterals of margin calls werd mij onlangs ook gemeld 

door een lid van de EFET. Dit is het gevolg van de hoge prijzen, zeker 

tegenover de meestal veel lagere prijzen waartegen in het verleden 

kon gehedged worden en de huidige ongeziene volatiliteit. De clearing 

houses zoals EPEX SPOT en Nord Pool, nemen op zich geen 

financiële risico's. Zij faciliteren enkel de handel, maar ook in de OTC-

handel vragen partijen deze waarborgen aan elkaar. 

 

De hoge financieringskosten, gelinkt aan de stijgende 

waarborgverplichtingen, hebben verscheidene negatieve effecten. Ze 

vreten aan de liquiditeit van de marktspelers zelf, want het is 

geblokkeerd geld. Daardoor vreet dit aan de liquiditeit in de 

groothandelsmarkt, want de marktspelers zullen de aangeboden 

volumes moeten beperken in functie van de waarborgen die ze 

kunnen aanhouden. Uiteindelijk leidt dit inderdaad tot hoge 

financieringskosten.  

 

Als dit lang aanhoudt, riskeert het niet goed te zijn voor de 

eindgebruikers. Ofwel worden die hogere financieringskosten recht-

streeks doorgerekend, ofwel zal een aantal traders en leveranciers de 

handdoek in de ring gooien en komt er een consolidering, zowel in de 

groothandelsmarkt als in de kleinhandelsmarkt. 

 

Dit probleem rijst op Europees niveau, maar dat wil niet zeggen dat ik 

het niet zal aanpakken, integendeel. De grondoorzaken van het 

probleem zijn de hoge gasprijs en de volatiliteit van de prijs, wat zich 

ook vertaalt in de elektriciteitsprijs. We hebben het er daarnet over 

gehad, er zijn de afgelopen weken voorstellen doorgestuurd om in te 

grijpen in de groothandelsmarkt en die te kalmeren. Dit idee werd 

opgepikt door de Commissie en haar voorzitter, Ursula von der Leyen. 

05.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: La CREG est consciente 

de l'incidence de ces garanties 

demandées aux opérateurs du 

marché. Les gestionnaires du 

marché régissent leurs relations 

avec les opérateurs du marché 

dans le cadre de leur règlement de 

marché, qui précise les cotisations 

d'accès, les obligations et les 

garanties pour les opérateurs. Ces 

règlements me sont soumis pour 

approbation, après avis de la 

CREG. 

 

La nette hausse des garanties est 

une conséquence de l'augmen-

tation des prix et de la volatilité 

actuelle sans précédent. Les 

chambres de compensation, 

comme EPEX SPOT et Nord Pool 

ne supportent pas de risques 

financiers, elles ne font que 

faciliter les échanges. Dans le 

cadre des échanges over-the-

counter (OTC) également, les 

parties demandent de telles 

garanties les unes aux autres. 

 

Les coûts de financement élevés 

associés aux obligations de 

garantie croissantes limitent la 

liquidité des acteurs du marché et 

in fine la liquidité présente sur le 

marché de gros, puisque des 

acteurs du marché devront réduire 

les volumes proposés en fonction 

des garanties qu'ils peuvent 

donner. Cette situation entraîne en 

effet une augmentation des coûts 

de financement. 
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Ik kan bevestigen wat ik daarnet al zei, dat de gesprekken over 

oplossingspistes druk zullen zijn op Europees niveau.  

 

Daarnaast zal ik de CREG ook vragen of een voorstel van de EFET 

met noodfondsen voor liquiditeit bij de Europese Centrale Bank of de 

Europese Investeringsbank zou kunnen helpen en of het nodig is om 

de Belgische marktbeheerders EPEX SPOT en Nord Pool te 

verplichten om hun marktreglementen aan te passen. Die vraag 

vertrekt eerstdaags.  

 

 

Si cette situation persiste, les 

utilisateurs finaux en souffriront 

également. Soit les coûts de 

financement plus élevés seront 

répercutés, soit un certain nombre 

de négociants et de fournisseurs 

jetteront l'éponge, ce qui 

entraînera une consolidation. 

 

Ce problème européen est 

principalement dû aux prix élevés 

du gaz et à leur grande volatilité, 

qui se reflètent également dans le 

prix de l'électricité. Nous avons 

soumis des propositions à la 

Commission européenne afin que 

le marché de gros retrouve une 

certaine accalmie.  

 

Je demanderai, par ailleurs, à la 

CREG si des fonds de liquidité 

d'urgence auprès de la BCE ou de 

la Banque européenne d'investis-

sement peuvent constituer une 

solution ou s'il faut obliger les 

gestionnaires du marché belge à 

adapter leurs règlements de 

marché. 

 

05.03  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, bedankt voor uw 

antwoord. Het was louter mijn bedoeling er zeker van te zijn dat het 

op de radar was. Ik ben blij dat er nu actie wordt ondernomen. 

Voldoende aanbod op de markt, met leveranciers die hun klanten een 

scherp aanbod doen, is nog altijd één van de beste manieren om er 

op langere termijn voor te zorgen dat we niet te veel betalen voor 

stroom en gas. Ik kijk uit naar de verdere evolutie op dat vlak.  

 

05.03  Bert Wollants (N-VA): Je 

suis ravi des initiatives prises par 

la ministre. Disposer d'une offre 

suffisante sur le marché, avec des 

fournisseurs capables de faire des 

propositions nettes et précises aux 

clients, est, à longue échéance, le 

meilleur moyen d'éviter de devoir 

payer des prix excessifs pour le 

gaz et l'électricité. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De overslag door Yamal LNG 

in Zeebrugge" (55025890C) 

06 Question de Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le transbordement de 

Yamal LNG à Zeebrugge" (55025890C) 

 

06.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, enkele jaren 

geleden werd de haven van Zeebrugge uitgekozen voor de overslag 

van Russisch gas uit Siberië. De bedoeling hiervan is om het mogelijk 

te maken dat gas in Zeebrugge kan worden overgeslagen naar 

reguliere lng-schepen. In de zomer is de noordelijke route vrij en kan 

men op een andere manier naar Azië varen. 

 

Mijn vraag is of de oorlog in Oekraïne en de sancties die werden 

opgelegd aan Rusland invloed hebben op de overslag in Zeebrugge. 

06.01  Bert Wollants (N-VA): La 

guerre en Ukraine et les sanctions 

imposées à la Russie ont-elles 

une quelconque influence sur le 

transbordement de gaz russe à 

Zeebrugge? Est-il envisageable 

d'utiliser le réservoir de stockage 

supplémentaire de Zeebrugge 

pour le stockage de GNL afin de 
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Indien het effectief zo blijkt dat de toevoer via pijpleidingen naar 

Europa lager is – dat werd tot op heden altijd aangegeven – is 

natuurlijk de vraag of dat ook geldt voor de overslag via Zeebrugge. 

Zeker als Europa niet de bestemming van dat gas is, zou dat ook 

tegen het licht kunnen worden gehouden. 

 

Kunt u een stand van zaken geven wat betreft het gebruik van 

Zeebrugge als overslaglocatie voor het Russisch gas? Zijn de 

volumes ook hier lager, net zoals wij zien op het vlak van de 

pijpleidingen? 

 

Wordt de overslag ook bekeken in het kader van de sancties tegen 

Rusland, zeker als Zeebrugge wordt gebruikt als een commercieel 

punt om net andere regio's te bevoorraden? 

 

Is het denkbaar dat de bijkomende opslagtank in Zeebrugge – ik denk 

dat het de vijfde is – wordt gebruikt voor de opslag van lng om een 

grotere weerbaarheid op het vlak van onze gasvoorraden te 

realiseren? 

 

sécuriser davantage notre 

approvisionnement en gaz? 

 

06.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Wollants, ik wil er 

eerst de aandacht op vestigen dat de toevoer via pijpleidingen van 

Rusland naar Europa tot op heden overeenkomt met de door de 

shippers genomineerde capaciteit die overeenstemt met de 

achterliggende langetermijncontracten met de Europese afnemers. 

Dat geldt evengoed voor het twintigjarige contract met Yamal Trade, 

waarbij jaarlijks tot 8 miljoen ton lng kan worden overgeslagen op de 

terminal in Zeebrugge. Dat komt overeen met een potentieel van 

214 lng-tankers per jaar. Zolang er geen specifieke sancties zijn die 

dat contract opschorten of annuleren, moet het door alle betrokken 

partijen worden nageleefd.  

 

Het is belangrijk voor ogen te houden dat het Belgische gasnet 

gebruikt wordt als een knooppunt en een draaischijf van het West-

Europese gasnet. Het net is namelijk optimaal verbonden met alle 

bronnen in de wereld. Daar is de terminal in Zeebrugge historisch 

volledig voor ontwikkeld en uitgebouwd. Zeebrugge heeft dus baat 

gehad bij de uitbouw van de lng-overslag voor het 

langetermijncontract met Yamal Trading. 

 

In Zeebrugge is er niet alleen de lng-terminal, maar ook de pijpleiding 

vanuit de Noorse velden, en de pijpleiding vanuit het Verenigd 

Koninkrijk, dat diverse lng-terminals heeft en ook verbonden is met de 

velden in de Noordzee. Ook is er een leiding vanuit Frankrijk die gas 

kan aanvoeren vanuit de lng-terminal in Duinkerke. Zeebrugge verzet 

gemakkelijk meer dan de gemiddelde Belgische dagelijkse afname. 

Op de lng-terminal in Zeebrugge wordt alles in het werk gesteld voor 

een zo groot mogelijke weerbaarheid met het oog op de 

gasvoorziening. De terminal is volledig volgeboekt door klanten die 

langetermijncontracten hebben afgesloten. 

 

Met de klanten van de terminal die lng aanvoeren, wordt continu de 

losplanning opgevolgd van de schepen die zij zullen doen aanmeren. 

Op basis daarvan wordt bekeken waar er ruimte is om in bijkomende 

losvensters te voorzien om extra schepen te ontvangen. Als klanten 

een bestaand losvenster niet gebruiken, wordt het opnieuw ter 

beschikking gesteld van de markt. Of er dan ook daadwerkelijk 

schepen komen, hangt af van de lng-markt zelf, die een wereldmarkt 

06.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: L'approvisionnement par 

pipelines de la Russie vers 

l'Europe correspond à la capacité 

nominée par les affréteurs telle 

qu'elle a été fixée dans les 

contrats à long terme avec les 

clients européens. C'est égale-

ment le cas pour le terminal de 

Zeebrugge. Tant qu'il n'y a pas de 

sanctions spécifiques qui 

suspendent ou annulent ces 

contrats, toutes les parties sont 

tenues de les respecter. 

 

Le réseau gazier belge est utilisé 

comme plaque tournante pour le 

réseau gazier de l'Europe occiden-

tale. Le terminal de Zeebrugge est 

entièrement équipé à cet effet. 

Zeebrugge a bénéficié du 

développement du transborde-

ment de GNL pour le contrat à 

long terme avec Yamal Trading.  

 

Au terminal GNL de Zeebrugge, 

tout est mis en œuvre pour 

assurer une résilience maximale 

en vue de l'approvisionnement en 

gaz. Le terminal est entièrement 

réservé par les clients ayant 

conclu des contrats à long terme. 

L'exploitation des installations de 

Zeebrugge est tout à fait conforme 

aux mesures de sanctions. 

Aujourd'hui, il n'y a pas de 

sanctions pour les cargaisons 

provenant de navires russes. 
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is. 

 

De exploitatie van de faciliteiten in Zeebrugge gebeurt volledig in 

overeenstemming met de sanctiemaatregelen die Europees zijn 

uitgevaardigd, en elke ontwikkeling wordt nauw gevolgd om 

bijkomende maatregelen snel te kunnen uitvoeren. Vandaag zijn er 

Europees geen sanctiemaatregelen van kracht voor ladingen van 

Russische schepen. De overslag van schip tot schip van Russisch 

gas op de lng-terminal in Zeebrugge blijft dus gevat in het 

langetermijncontract dat daartoe is afgesloten. 

 

Voor alle duidelijkheid, Fluxys werkt als beheerder van de installaties, 

en dit volgens het model van de volledige ontvlechting. Het bedrijf is 

op geen enkele manier betrokken bij de productie of de handel van 

gas. Het zijn de klanten van Fluxys die op ieder moment eigenaar zijn 

van het gas. Het hoeft dus helemaal geen Russisch lng te zijn dat 

over- en opgeslagen wordt in Zeebrugge. Zeebrugge is daardoor een 

zeer belangrijke troef in onze weerbaarheid en die van West-Europa. 

 

Mijnheer de voorzitter, een oud-Europees commissaris, voorzitter en 

minister van uw partij liet in de krant het volgende optekenen: dat is 

dan ten minste één ding dat wij goed gedaan hebben in het verleden. 

 

 

06.03  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, het is duidelijk 

dat u nog wat zaken van de lever moesten. Maar, laten wij eerlijk zijn, 

het was wel de moeite de rol van Zeebrugge even aan te halen en te 

bekijken hoe Zeebrugge zich verhoudt tot de wereldmarkt. In de 

toekomst zou Zeebrugge, afhankelijk van wat er nog gebeurt, nog een 

belangrijkere rol kunnen spelen. Wij weten wel dat binnenkort de 

zomer aanbreekt en dat de situatie voor Yamal dan sowieso anders 

wordt. Ik dank u in ieder geval voor het duiden van de zaak. 

 

Ik wil u er wel op wijzen dat de langetermijncontracten inderdaad 

worden nageleefd, maar dat wij de totale volumes wel hebben zien 

afnemen omdat er volgens mij wel een reductie van de 

kortetermijncontracten heeft plaatsgevonden. Er zijn geen contracten 

verbroken, als dat was waarop u wilde duiden. 

 

06.03  Bert Wollants (N-VA): À 

l'avenir, Zeebrugge pourrait jouer 

un rôle encore plus important, 

mais la situation peut toujours 

changer. Les contrats à long terme 

sont exécutés, mais les volumes 

globaux diminuent, probablement 

en raison d'une réduction des 

contrats à court terme. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stand van zaken met 

betrekking tot de heraanduiding van het directiecomité van de CREG" (55025897C) 

07 Question de Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le point sur la nouvelle 

désignation du comité de direction de la CREG" (55025897C) 

 

07.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, in onze vorige 

vragensessie hebt u de hulp ingeroepen van het Parlement om 

SELOR zover te krijgen dat het de procedure opstart voor de 

herbenoeming van het directiecomité van de CREG. 

 

Ik had de indruk dat daar veel draagvlak voor was binnen deze 

commissie. Mijn vraag is of er voor u ondertussen genoeg 

vooruitgang is geboekt om hiermee verder te gaan, of wenst u nog 

aanvullende actie van het Parlement? 

 

07.01  Bert Wollants (N-VA): La 

ministre avait précédemment 

sollicité l'aide du Parlement pour 

accélérer le lancement de la 

procédure SELOR pour le renou-

vellement du comité de direction 

de la CREG. Des progrès 

suffisants ont-ils été réalisés dans 

l'intervalle? 

 

07.02 Minister Tinne Van der Straeten: U weet, mijnheer Wollants, 

dat ik vorige keer gezegd heb dat ik net als u wil dat de vacatures 

07.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: J'ignore si une initiative 
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bekendgemaakt worden. Ik heb toen ook, voor zover dat nodig was, 

aan de voorzitter bevestigd hoe belangrijk dit voor mij is. Ik val in 

herhaling als ik zeg dat het directiecomité van de CREG in elk geval 

beschikt over de volheid van bevoegdheden. Dat neemt niet weg dat 

wij werken aan het bekendmaken van de vacatures.  

 

Ik heb inderdaad vorige keer op de rol van het Parlement gehint. Ik 

weet uiteraard niet of er enig initiatief is genomen. Van mijn kant is er 

de afgelopen weken meermaals overleg geweest met SELOR. De 

functiebeschrijvingen worden op dit moment vertaald. Ik hoop samen 

met u dat SELOR dus snel kan overgaan tot publicatie van de 

vacatures. 

 

Er is dus beweging in het dossier. Wij blijven het nauw opvolgen. 

 

parlementaire a été prise. Ces 

dernières semaines, je me suis 

moi-même concertée avec 

SELOR à plusieurs reprises. Les 

descriptions de fonction sont en 

cours de traduction en ce moment. 

J'espère donc que les vacances 

pourront être publiées rapidement. 

 

07.03  Bert Wollants (N-VA): Dank u wel, mevrouw de minister. 

 

Ik weet natuurlijk niet, mijnheer de voorzitter, of er vanuit onze 

commissie een signaal is vertrokken, maar als het noodzakelijk is dat 

signaal te herhalen, kan dat inderdaad. 

 

 

De voorzitter: Wij hebben er vertrouwen in dat minister De Sutter de nodige aanmaningen doet om het bij 

SELOR vooruit te doen gaan. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Samengevoegde vragen van 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het studiewerk en de kostenraming van het 

energie-eiland" (55025898C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stand van zaken m.b.t. de bijkomende 

interconnecties" (55025901C) 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het Ventilusproject" (55025926C) 

- Kris Verduyckt aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het streven naar 

energieonafhankelijkheid" (55026018C) 

- Bert Wollants aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Ventilus en Boucle du Hainaut" 

(55026125C) 

- Nathalie Gilson aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het energie-eiland en het advies van de 

CREG van 26 november 2021" (55026128C) 

08 Questions jointes de 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les études relatives à l'île énergétique et 

l'estimation du coût y afférent" (55025898C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le point sur les interconnexions 

supplémentaires" (55025901C) 

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le projet Ventilus" (55025926C) 

- Kris Verduyckt à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le désir d'indépendance énergétique" 

(55026018C) 

- Bert Wollants à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Ventilus et la Boucle du Hainaut" (55026125C) 

- Nathalie Gilson à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L’îlot énergétique et l’avis de la CREG du 26 

novembre 2021" (55026128C) 

 

08.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb een 

aantal vragen over verschillende thema's. Ik zal beginnen met mijn 

vraag over het energie-eiland. We weten dat er in het verleden werd 

gesproken over een subsidie van 100 miljoen euro. De inschatting 

van de kostprijs van het energie-eiland lijkt nu hoger te zijn. Ik heb me 

laten vertellen dat het gaat om 2 à 2,5 miljard euro en dat die 

investering een stijging van de tarieven van Elia zal veroorzaken. 

08.01  Bert Wollants (N-VA): 

Dans le passé, il était question 

d'un subside de 100 millions 

d'euros pour l'île énergétique; 

aujourd'hui, son coût est estimé à 

2 à 2,5 milliards d'euros. Certaines 

sources affirment qu'il s'agit de la 
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Tegelijkertijd zijn er bronnen die zeggen dat dit de efficiëntste 

oplossing is. Ik zie echter in het rapport van de CREG  dat er een 

aantal vraagtekens bij wordt geplaatst. In dat rapport verklaart de 

CREG trouwens over onvoldoende informatie te beschikken om over 

alle elementen te kunnen oordelen, maar dat is een andere discussie. 

 

Klopt het dat de grootteorde van de kostprijs van het energie-eiland 

2 à 2,5 miljard is en dat dit zal worden verrekend via de tarieven van 

Elia? Zal de energienorm daarbij spelen? Zijn er intussen aanvullende 

kwantificeringen voor de CREG om te onderzoeken of een gerichter 

advies in dat kader mogelijk is? Zijn er ook aanvullende risico's die op 

de energieconsumenten worden verhaald en worden die vermeden?  

 

Op het vlak van interconnectie is het een beetje hetzelfde verhaal. In 

deze commissie is er al zeer veel gesproken over de Deense kabel, 

intussen Triton gedoopt. Er is ook sprake van een bijkomende 

verbinding met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Hoe 

verhouden die verschillende dossiers zich ten opzichte van elkaar? 

Die moeten immers enigszins tegenover elkaar worden afgewogen, 

zeker wat betreft de volgorde en de manier van financieren. Zijn dat 

kabels die rechtstreeks via de veiling van de capaciteit kunnen 

worden gefinancierd of is het de bedoeling om daar toch nog een deel 

van aan te rekenen in de tarieven van Elia? Kan u een stand van 

zaken voor die projecten geven, met een inschatting van de 

meerwaarde, de investeringskost en de eventuele druk op de 

tarieven? 

 

Mijn laatste vraag gaat over Ventilus. In de pers circuleert intussen 

een voorstel om de projecten voor hernieuwbare energie op de 

Noordzee te versnellen. Kunnen die veel versneld worden, gelet op de 

realisatie van Ventilus en Boucle du Hainaut? Bestaan daar 

mogelijkheden? De timing was op zich al redelijk strak en er zijn ook 

problemen met het draagvlak. Wat is de stand van zaken van die 

twee projecten? Is een versnelling daarvan realistisch en mogelijk? 

Welke stappen wenst u specifiek in dat kader te nemen? 

 

solution la plus efficace, mais la 

CREG émet toutefois des doutes. 

 

L'île énergétique nous coûtera-t-

elle effectivement 2 à 2,5 milliards 

d'euros? Ce montant sera-t-il 

calculé dans les tarifs d'Elia? La 

norme énergétique jouera-t-elle un 

rôle à cet égard? Des informations 

supplémentaires sont-elles dispo-

nibles afin que la CREG puisse 

formuler un avis plus clair? Existe-

t-il des risques supplémentaires 

qui seront répercutés sur les 

consommateurs d'énergie? 

 

En ce qui concerne l'intercon-

nexion, outre le câble danois 

Triton, il est également question 

d'une connexion supplémentaire 

avec le Royaume-Uni et la 

Norvège. Quel est le rapport entre 

ces dossiers? Les câbles 

pourront-ils être financés par la 

mise aux enchères de la capacité 

ou une partie des coûts sera-t-elle 

intégrée dans les tarifs d'Elia? 

 

Une proposition visant à accélérer 

les projets relatifs au développe-

ment d'énergies renouvelables en 

mer du Nord circule dans la 

presse. Une telle accélération est-

elle envisageable, sachant qu'il est 

nécessaire, pour ce faire, de 

réaliser la liaison Ventilus et la 

Boucle du Hainaut? Le calendrier 

était déjà serré et ces projets ont 

du mal à être acceptés. Où en 

sont ces dossiers? Par quelles 

initiatives concrètes la ministre 

souhaite-t-elle accélérer ces 

projets? 

 

08.02  Kurt Ravyts (VB): Mijn vraag beperkt zich tot het 

Ventilusproject, meer bepaald de actieradius van de ENOVER-

werkgroep gewestoverschrijdende projecten. U hebt samen met uw 

partij de laatste dagen een snellere omslag naar hernieuwbare 

energie benadrukt. Er is echter nog altijd een feitelijke blokkering van 

het Ventilusproject, dat onontbeerlijk is voor de aansluiting van de 

door deze regering geplande invulling van de Prinses Elisabethzone. 

U wenst volgens de pers zelfs nog een derde zone. 

 

Voor het tracé is nog steeds geen GRUP goedgekeurd. De grote 

discussie blijft de definitieve technologiekeuze. Volgens de 

netbeheerders zou het alleen ondergronds kunnen, maar een langere 

tijd vergen. Er wordt ook afgestapt van het principe van de 

stroomzekerheid en er wordt een hogere prijs voorgesteld. Wanneer 

08.02  Kurt Ravyts (VB): Groen 

préconise une accélération de la 

transition en faveur des énergies 

renouvelables, mais dans le même 

temps, le projet Ventilus, indispen-

sable à la connexion de la zone 

Princesse Elisabeth, est bloqué. 

Selon la presse, la ministre 

envisagerait même le développe-

ment d'une troisième zone. 

 

Aucun plan régional d'aménage-

ment du territoire n'a encore été 

approuvé pour le tracé de Ventilus. 
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die drie negatieve aspecten zouden worden geassumeerd, kan het 

tracé volgens Elia ondergronds. 

 

Is er dan ook een impact op de transmissienettarieven mogelijk? De 

investeringskosten van Elia zitten immers ook in die nettarieven. 

 

Mevrouw Demir heeft op 8 maart op een vraag van een Vlaamse 

collega van mij geantwoord dat het rapport van de intendant die de 

Vlaamse regering heeft aangesteld klaar is, maar dat de werkgroep 

gewestoverschrijdende projecten binnen ENOVER sinds 9 december 

2021 niet meer is bijeengekomen. Kunt u dat bevestigen? 

 

Kunt u bevestigen dat er geen vooruitgang meer is geboekt in het 

overleg over het tracé met de vergunningsmatig bevoegde Vlaamse 

overheid? In hoeverre heeft de aanhoudende blokkering van het 

project een invloed op het tijdpad voor het operationeel worden van 

de offshore ontwikkelingen in de Prinses Elisabethzone? We hebben 

immers al verschillende jaartallen gehoord, namelijk 2026, 2027 en 

soms 2029. 

 

Les discussions se poursuivent 

concernant le choix de la 

technologie. Selon le gestionnaire 

du réseau, un câble souterrain 

ferait augmenter les coûts et ne 

permettrait pas de garantir la 

sécurité d'approvisionnement et en 

outre, les travaux dureraient plus 

longtemps. Cette solution 

influerait-elle aussi sur les tarifs du 

réseau de transmission? 

 

Selon la ministre flamande Demir, 

le rapport de l'intendant désigné 

par le gouvernement flamand est 

disponible, mais le groupe de 

travail relatif aux projets trans-

régionaux de CONCERE ne s'est 

plus réuni depuis le 9 décembre 

2021. La ministre peut-elle 

confirmer ces informations? 

 

La concertation relative au tracé 

n'a-t-elle plus progressé? Le 

blocage du projet Ventilus 

influence-t-il le calendrier du 

développement du parc 

d'éoliennes en mer dans la zone 

princesse Elisabeth? 

 

08.03  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, door het 

conflict op het Europese continent wil iedereen streven naar 

energieonafhankelijkheid. Het was beter geweest als men voordien 

wat vooruitziender was geweest. Een ongeziene versnelling betekent 

dat alle taboes even aan de kant moeten worden geschoven. Er zijn 

vandaag al plannen, maar als we massaal moeten investeren in wind 

en zon, moeten we misschien zelfs verder durven denken dan de 

huidige plannen. 

 

Wat ziet u daar nog mogelijk? Zijn er nog extra mogelijkheden, naast 

diegene die we al hebben? Hoe kijkt u aan tegen het feit dat het 

tempo in de Gewesten vandaag veel te laag ligt?  

 

Misschien is de situatie dermate precair dat we deze zaken in één 

hand moeten brengen, omdat het streven naar energieonafhankelijk-

heid gewoon te belangrijk is. Een Vlaams minister blaast warm en 

koud over het Ventilusproject, terwijl dit strategisch gezien gewoon 

ontzettend belangrijk is voor België. Wat is uw mening hierover? 

 

08.03  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Du fait du conflit en Ukraine, le 

monde entier aspire désormais à 

l'indépendance énergétique. Si 

nous voulons accélérer la 

transition énergétique, il faudra 

renoncer à certains tabous. De 

nombreux plans existent déjà, 

aujourd'hui, en matière d'énergie 

éolienne et solaire, mais peut-être 

devons-nous oser aller encore 

plus loin.  

 

Des possibilités supplémentaires 

existent-elles dans ce domaine? 

Que pense la ministre de la 

lenteur des Régions? Peut-être 

devrions-nous, compte tenu de la 

situation délicate, confier le 

dossier à un seul ministre 

compétent? Que pense la ministre 

de la position de la ministre 

flamande, Mme Demir, dans le 

dossier Ventilus? 

 

08.04  Christian Leysen (Open Vld): Mevrouw de minister, de weg 

naar hernieuwbare energie is essentieel. Hoe kunnen we vermijden 

dat we de klassieke fout maken van het overschatten van de snelheid 

08.04  Christian Leysen (Open 

Vld): Comment pouvons-nous 

éviter, dans le cadre de la 
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van uitvoering en het onderschatten van de kosten? 

 

Is het misschien niet zinvol om ook na deze commissievergadering op 

een zeer eenvoudige en grafische manier voor te stellen hoe het met 

het budgetbeheer en de tijdlijn voor deze kritische projecten gaat, om 

realistisch te kunnen inschatten wanneer we van al die hernieuwbare 

energie gebruik kunnen maken? 

 

U wilt hier sterker op inzetten en een aantal zaken versnellen, maar 

het is de zwakste schakel of de schakel die als laatste in uitvoering 

gaat die effectief zal bepalen wanneer wij van die hernieuwbare 

energie gebruik zullen kunnen maken.  

 

Ten tweede hebben we hier in de commissie een pleidooi gehouden 

voor een betere samenwerking tussen Elia en de CREG. Het is 

misschien aangewezen om in een volgende discussie te bekijken hoe 

u de rol van deze organisaties bepaalt en wat het toezicht is van de 

CREG in zulke zaken, waarin Elia niet alleen een verstrekker van 

studies is, maar ook van infrastructuur en een operationele 

verantwoordelijkheid heeft. Werkt men soms gewoon met cost-plus 

pricing? 

 

transition énergétique, de sous-

estimer le délai d'exécution et les 

coûts? Est-il possible de fournir à 

la commission un aperçu 

graphique simple de la gestion 

budgétaire et de la ligne de temps 

des différents projets? 

 

La ministre souhaite accélérer un 

certain nombre de projets, mais en 

définitive, ce sera le maillon faible 

de l'ensemble qui déterminera 

quand nous pourrons effective-

ment recourir aux énergies 

renouvelables. 

 

Nous plaidons également pour 

une meilleure collaboration entre 

la CREG et Elia. Comment la 

CREG exerce-t-elle un contrôle 

sur des aspects pour lesquels Elia 

fournit non seulement des études 

mais gère également des 

infrastructures et assume une 

responsabilité opérationnelle? 

 

08.05 Minister Tinne Van der Straeten: Het tweede aspect van uw 

vraag komt aan bod in de antwoorden op de vragen van de collega's 

over de tariefstructuur. De bevoegdheden en de rol van eenieder zijn 

voldoende duidelijk.  

 

Ten tweede hebt u het over het overschatten van de uitvoering en het 

onderschatten van de kosten. Dat verbaast me eerlijk gezegd. Het 

overschatten van de uitvoering ligt namelijk niet bij degene die 

uiteindelijk de installatie bouwt. Dat gaat namelijk altijd heel snel, zelfs 

ten tijde van de covidcrisis, toen de laatste windmolenparken op zee 

afgewerkt moesten worden op momenten waarop niet duidelijk was of 

dat wel kon gebeuren en of er mensen beschikbaar waren. We 

kunnen ook het voorbeeld van de interconnectie gebruiken, maar dan 

gaat het over het vergunningentraject. 

 

Het onderschatten van de kosten heeft vooral te maken met de rol 

van de CREG. Als er één element is waarmee iedereen 

geconfronteerd wordt als het gaat over hernieuwbare energie, is dat 

het onderschatten van de technologische vooruitgang. Hier gaat het 

specifiek over interconnectie, maar kijk bijvoorbeeld maar naar de 

jack-up vessels die door de baggerbedrijven gemaakt worden. Ze 

kunnen hun schepen niet meer afschrijven omdat de technologie zo 

snel evolueert. De technologie wordt namelijk groter, veel groter dan 

verwacht en de schepen zijn daar niet voor gebouwd. Ze kunnen dus 

zelfs niet meer afgeschreven worden. Men onderschat dus niet per se 

de kosten, maar wel de technologische vooruitgang.  

 

Laten we beginnen met de vraag van de heer Wollants over het 

energie-eiland. Voor uw vragen over de kosten van de 

netwerkinfrastructuur voor het transport van de energie die wordt 

geproduceerd door de windmolenparken die in de Prinses 

Elisabethzone zullen worden ontwikkeld, kan ik bevestigen dat de 

08.05  Tinne Van der Straeten, 

ministre: La fixation des prix est 

abordée dans le cadre des 

questions sur la structure tarifaire. 

Les compétences et le rôle des 

instances sont suffisamment 

clairs. L'observation relative à la 

surévaluation de la vitesse de 

mise en œuvre me surprend parce 

que la construction des 

installations va toujours très vite 

même dans des circonstances 

difficiles. La sous-estimation des 

coûts est principalement liée au 

rôle de la CREG. C'est surtout 

l'évolution technologique qui est 

sous-estimée et qui a pour 

conséquence, par exemple, que 

les sociétés de dragage ne sont 

plus en mesure d'amortir leurs 

bateaux parce qu'ils ne sont plus 

conformes. 

 

En ce qui concerne l'île 

énergétique, le gestionnaire de 

réseau estime les coûts à 2 à 

2,5 milliards d'euros. Les risques 

ont été identifiés, tout comme les 

mesures destinées à les réduire. 

Ils sont du même ordre que pour 

les plates-formes. En ce qui 

concerne la couverture des coûts, 
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door de netbeheerder opgestelde raming binnen de door u 

aangegeven grootteorde ligt, namelijk 2 à 2,5 miljard euro voor het 

kunstmatig eiland, de transformatie-installaties en de kabels tussen 

dat eiland en het onshore netwerk.  

 

Dit concept van een hybride eiland, samen met de verhoging van de 

capaciteit, zorgt dus voor meer hernieuwbare elektriciteit en minder 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De risico's in verband met 

de verwezenlijking van dit ambitieuze project zijn in kaart gebracht, 

evenals de maatregelen ter beperking ervan. Dat is ook een 

professionele manier van werken bij grote investeringsprojecten. 

Deze risico's zijn van dezelfde grootteorde voor de optie energie-

eiland als voor de optie platformen. Uiteraard zijn er echter in beide 

scenario's risico's aanwezig. 

 

Wat de kostendekking betreft, is het juist te stellen dat de 

investeringskosten in het transmissienetwerk worden gedekt door de 

transmissietarieven. Dat is zo in alle scenario's en wordt ook met de 

CREG besproken in een apart traject rond de tarificatie. Voor het 

energie-eiland is er ook 100 miljoen euro uitgetrokken in het 

relanceplan om een positief effect te hebben in vergelijking met het 

scenario platformen.  

 

Om de impact van de verschillende kostencomponenten op de 

energiefactuur te monitoren is er ook de energienorm. Jaarlijks wordt 

uiterlijk op 15 mei de studie gepubliceerd over de energiefacturen van 

zowel gezinnen als bedrijven. De energienorm is er ter bescherming 

van de competitiviteit en de koopkracht van Belgische bedrijven en 

gezinnen. 

 

Nu zal ik antwoorden op de vragen van de heer Verduyckt. In het 

regeerakkoord staat dat we onderzoeken of er nog bijkomende 

capaciteit van wind op zee kan worden gerealiseerd in de Belgische 

Noordzee evenals buiten de territoriale wateren, in samenwerking met 

andere aan de Noordzee gelegen landen. In deze context heeft de 

federale regering de capaciteit van de Prinses Elisabethzone 

verhoogd naar 3,15 tot 3,5 gigawatt. Het huidige marien ruimtelijk plan 

loopt tot 2026 en valt onder de verantwoordelijkheid van mijn collega 

Van Quickenborne, minister van Noordzee. In het kader van de 

herziening zou inderdaad overwogen kunnen worden om naar 

bijkomende capaciteit te kijken.  

 

Hogere ambities voor wind op zee in het licht van de oorlog in 

Oekraïne en de roep om meer energieonafhankelijkheid zijn 

momenteel het voorwerp van discussie binnen de regeringen.  

 

Nu kom ik tot de vragen over de interconnectie. Er is nog geen 

concreet interconnectieproject met Noorwegen. Daarvoor zullen de 

gesprekken in de komende weken worden opgestart, in navolging van 

het MOU ondertekend door de eerste minister van België en zijn 

Noorse ambtsgenoot. 

 

De andere twee interconnecties zijn de Triton Link met Denemarken 

en Nautilus met het Verenigd Koninkrijk. Beide interconnectoren zitten 

in de studie- en uitvoeringsfase, waarbij ook gekeken wordt naar de 

financiering en de vergunningen. Voor beide projecten wordt een 

finale investeringsbeslissing verwacht tegen 2025, waarna de 

projecten uitgevoerd kunnen worden. De ingebruikname van beide 

les coûts d'investissement dans le 

réseau de transmission sont 

couverts par les tarifs de trans-

mission. Pour l'île énergétique, un 

montant de 100 millions d'euros 

est prévu dans le cadre du plan de 

relance. 

 

Dans le cadre de la norme 

énergétique, une étude est publiée 

chaque année pour le 15 mai sur 

les factures d'énergie des 

ménages et des entreprises. La 

norme énergétique vise à 

préserver la compétitivité des 

entreprises et le pouvoir d'achat 

des ménages. 

 

Quant à l'énergie éolienne en mer, 

la capacité de la zone Princesse 

Elisabeth a été portée de 3,15 à 

3,5 gigawatts. Dans le cadre de la 

révision du plan d'aménagement 

des espaces marins, une capacité 

supplémentaire pourrait être 

envisagée. À la suite de la guerre 

en Ukraine, les gouvernements 

discutent d'un relèvement des 

ambitions pour l'énergie éolienne 

en mer et d'une plus grande 

indépendance énergétique. 

 

Pour ce qui est de l'intercon-

nexion, les tractations avec la 

Norvège démarreront dans les 

prochaines semaines. La 

connexion Triton Link avec le 

Danemark et la connexion 

Nautilus avec le Royaume-Uni se 

trouvent dans la phase d'étude et 

d'exécution. Une décision 

d'investissement est attendue d'ici 

2025 et la mise en service est 

prévue pour 2030. Les projets 

seront intégrés dans le plan 

fédéral de développement qui sera 

soumis pour approbation au plus 

tard à la fin du mois de mai 2023. 

Ils bénéficieront à la sécurité 

d'approvisionnement et permet-

tront une économie de CO2. 

L'incidence tarifaire et budgétaire 

devra rester minimale.  

 

S'agissant du projet Ventilus, une 

concertation avec les autorités 

régionales au sujet des projets 

transversaux à plusieurs régions 
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projecten is gepland tegen 2030. Beide projecten zullen worden 

meegenomen in het federaal ontwikkelingsplan, dat uiterlijk eind mei 

2023 ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

 

De projecten bieden een meerwaarde voor de versterking van de 

bevoorradingszekerheid van ons land en een CO2-besparing door het 

aan land brengen van meer windenergie uit de Noordzee. Een eerste 

analyse van die projecten is gebeurd, maar die businessplannen 

worden nu verder in detail uitgewerkt door Elia, samen met hun 

evenknie voor beide projecten. Bij beide projecten is de CREG 

betrokken bij de administratieve en technische werkgroepen om de 

impact op de tarieven mee onder de loep te nemen. Het is inderdaad 

de bedoeling dat beide projecten worden gerealiseerd met een 

minimale impact op de tarieven en de begroting. 

 

Nu kom ik tot de vragen over Ventilus. De werkgroep 

grensoverschrijdende projecten (GOP) is opgericht in het kader van 

ENOVER, waarbij de federale overheid die energiedossiers bespreekt 

met de gewestelijke overheden en de betreffende administraties die 

betrekking hebben op projecten die door meerdere regio's lopen, dus 

op dit moment Ventilus en Boucle du Hainaut. De Vlaamse minister 

van Ruimtelijke Ordening besliste om het proces tot goedkeuring van 

het GRUP voor Ventilus on hold te zetten en een intendant aan te 

stellen met als opdracht om een draagvlak voor dat project te creëren. 

Ondertussen begrijp ik dat de intendant het eindrapport heeft 

opgeleverd. Conform de afspraken gemaakt op de GOP van 

december 2021 zal er nu een nieuw overleg ingepland worden. 

 

Als federaal minister bevoegd voor Energie ben ik uiteraard vragende 

partij om het Ventilusproject zo snel mogelijk te realiseren, maar wel 

met het volle respect voor de autonomie en de bevoegdheden van het 

Vlaams Gewest. Alle formele stappen in het kader van het GRUP 

worden door het Vlaams niveau gezet. Indien het formeel proces voor 

het GRUP in Vlaanderen en het Plan du territoire in Wallonië 

eerstdaags wordt opgestart, is er geen bijkomende vertraging voor de 

aantakking van de nieuwe energieprojecten op zee. Als de timing van 

die projecten op zee versneld kan worden, is er wel een 

timingprobleem.  

 

Beide Gewesten zijn bezig met wat zij moeten doen op hun 

beleidsniveau om die projecten vergund te krijgen. Ik heb gevraagd 

om daarover via de GOP een beter en meer structureel overleg te 

kunnen hebben, want uiteindelijk moeten wij daarover met elkaar 

praten. Die projecten zitten in het federaal ontwikkelingsplan. 

Misschien ging men er al te gemakkelijk vanuit dat die projecten, 

omdat ze in dat plan staan en geconsulteerd worden, ook aanvaard 

zijn, maar natuurlijk moeten die projecten nadien uitgevoerd worden, 

ook met de eigen consultaties. Het is absoluut mijn wens en wij 

denken erover na om dat op een betere manier aan te pakken, zodat 

het van bij het begin meer bij mekaar komt. Wij willen daartoe de 

bevoegde werkgroepen gebruiken. Daarom heb ik aan mijn collega's 

gevraagd om medewerkers van hun kabinetten naar die werkgroepen 

af te vaardigen, zodat er meer politieke leverage is en er niet louter op 

het niveau van de administraties wordt gewerkt. Dat is zo ook 

opgevolgd door de gewestelijke collega's. 

 

De timing in de Gewesten heeft een directe impact op de timing voor 

Ventilus. Wij zoeken naar een methode om dat vlot te laten verlopen. 

aura lieu dans le giron du groupe 

de travail ad hoc. Actuellement, il 

s'agit de Ventilus et de Boucle du 

Hainaut. Les deux régions 

concernées entreprennent en ce 

moment les démarches néces-

saires pour obtenir l'agrément pour 

ces projets. J'ai demandé à mes 

collègues ministres de déléguer au 

sein du groupe de travail des 

collaborateurs de cabinet dans le 

but d'y impliquer plus étroitement 

le niveau politique. Il importe de 

mettre en place une concertation 

structurelle. Je suis demandeuse 

de la réalisation la plus rapide 

possible du projet Ventilus mais je 

tiens beaucoup à ce que cela se 

fasse dans le respect absolu de 

l'autonomie et des compétences 

de la Région flamande. La guerre 

en Ukraine démontre l'importance 

de la réalisation de ce projet. Avec 

le timing actuel, nous atterrirons 

en 2028.  
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De oorlog in Oekraïne bewijst het belang en de wenselijkheid ervan. 

Volgens de huidige timing komen we uit in 2028. Elk jaar dat wij 

kunnen winnen, geen verdere vertraging maar een eventuele 

versnelling, is uiteraard meegenomen. Maar nogmaals, het gaat om 

complexe dossiers aan beide kanten, zowel in Wallonië als in 

Vlaanderen. Het is dus nodig dat elk van de Gewesten de ruimte heeft 

om de eigen bevoegdheden op een goede manier te kunnen 

uitoefenen. Daarin mogen we niet met getrokken messen tegenover 

elkaar staan. 

 

08.06  Christian Leysen (Open Vld): Mevrouw de minister, dat 

laatste kan ik alleen beamen. Sta me toe te verduidelijken dat ik met 

mijn vraag niet beoog te vernemen wie wat verkeerd doet. Wel wens 

ik een goed zicht te krijgen op eventuele bottlenecks en hurdles en 

wat die betekenen voor de timing. 

 

Mevrouw Gilson is daarnet als laatste binnengekomen. Als gentleman 

wil ik haar de gelegenheid bieden om als eerste te repliceren, 

eventueel met een bijvraag ter verduidelijking. 

 

08.06  Christian Leysen (Open 

Vld): L'objectif est de se forger une 

idée précise des obstacles 

éventuels et de leur incidence sur 

le calendrier. 

 

08.07  Nathalie Gilson (MR): Madame la ministre, je suis arrivée 

quand vous commenciez à prendre la parole et j'ai donc bien écouté 

vos réponses. Je vous en remercie. Je reste malgré tout inquiète par 

rapport à la mise en doute, à travers l'avis de la CREG, du scénario 

de l'île énergétique comme étant la plus rentable. On sait que c'est un 

projet que nous avons soutenu dans le cadre de l'accord de 

gouvernement et même auparavant. Afin d'échapper à toute critique 

et de s'assurer que nous faisons le bon choix, il convient, je crois, que 

nous disposions de données quantitatives par rapport à cette voie de 

l'île énergétique en comparaison aux plateformes. Cela nous 

permettrait d'examiner ses avantages supplémentaires et de voir s'il 

faut, éventuellement, au vu des circonstances, rectifier le tir, s'orienter 

vers d'autres pistes, comme celle que j'ai entendue de certains 

experts d'éoliennes flottantes. 

 

Je n'ai pas entendu dans votre réponse plus de détails par rapport à 

la structure financière et juridique que prendrait tout le mécanisme, 

d'une part de construction de l'île énergétique et ensuite d'exploitation 

de celle-ci. Réfléchit-on par exemple à utiliser le mécanisme des 

sociétés immobilières réglementées dont un volet touche les travaux 

d'infrastructure et qui pourrait, à mon avis, être utilement mis à profit 

pour ce type d'investissement. Il s'agit d'un dossier que nous 

continuerons à suivre avec attention. 

 

08.07  Nathalie Gilson (MR): Het 

advies van de CREG, die betwijfelt 

dat het scenario van het energie-

eiland het meest rendabele is, 

baart mij zorgen. We hebben dat 

project nochtans gesteund. Om er 

zeker van te zijn dat men de juiste 

keuzes maakt, moet men over 

cijfergegevens beschikken met 

betrekking tot het energie-eiland, 

zodat men kan vergelijken met de 

platformen, en moet men zien of 

er niet bijgestuurd moet worden, 

bijvoorbeeld door te opteren voor 

drijvende windturbines. 

 

U hebt geen gedetailleerde 

toelichting gegeven met betrekking 

tot de financiële en juridische 

structuur voor de bouw en de 

exploitatie van het energie-eiland. 

Zal men een beroep doen op 

gereglementeerde vastgoed-

vennootschappen voor infrastruc-

tuurwerken? 

 

08.08  Tinne Van der Straeten, ministre: Madame la députée, dans 

l'analyse de la conception du réseau la plus appropriée, Elia a 

comparé différentes variantes sous différents angles: technique, 

environnemental, du permis mais aussi des coûts. Bien que les 

différences ne soient pas très importantes, dans ce cas la variante où 

les moyens de transformation sont concentrés sur une île artificielle et 

où l'énergie produite par les parcs est transportée vers le continent 

s'est avérée la plus efficace tant d'un point de vue économique que 

d'un point de vue technique.  

 

La variante île artificielle offre également deux avantages par rapport 

aux autres options envisagées, dont celle des plateformes. C'est 

08.08  Minister Tinne Van der 

Straeten: Wat het geschiktste 

netwerkmodel is, varieert afhan-

kelijk van de invalshoek – 

technische aspecten, milieu, 

vergunningen en kosten. De 

verschillen zijn gering, maar de 

variant waarbij energieomzettings-

installaties geconcentreerd worden 

op een kunstmatig eiland met door 

windparken opgewekte energie, 

blijkt zowel uit een technisch als uit 
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d'une part la seule option qui ouvre la voie à une subvention 

européenne de cent millions d'euros, ce qui la rend plus intéressante 

que les autres options. D'autres part, elle ouvre la possibilité de 

développer une interconnexion hybride vers un autre pays, ce qui 

offre des synergies intéressantes en matière de câbles et de 

transformations. Ce dernier avantage est également un élément 

crucial dans la décision d'augmenter la capacité de la zone Princesse 

Elisabeth sans modifier les projets de renforcement des réseaux sur 

terre, ce qui est important au vu de la séance de discussion et de 

questions et réponses que nous avons eues concernant Ventilus et la 

Boucle du Hainaut. 

 

Concernant la structure juridique, Elia est responsable pour la 

construction et l'exploitation et a prévu une structure juridique 

conforme au cadre régulatoire en tant que GRT belge et comme 

prévu dans la loi. Ici Elia agit dans son rôle de GRT belge. Tout est 

donc réglé par la loi électricité.  

 

En ce qui concerne l'éolien flottant, la mer du Nord devant la côte 

belge n'est pas assez profonde. Celui-ci n'est donc pas une option en 

mer du Nord belge. 

 

een economisch oogpunt het 

efficiëntst. Die variant biedt ook 

twee voordelen in vergelijking met 

de platforms: een Europese 

subsidie van 100 miljoen euro en 

een mogelijke hybride 

interconnectie met een ander land 

en interessante synergieën. Ten 

slotte kan de capaciteit van de 

Prinses Elisabethzone in deze 

variant uitgebreid worden zonder 

dat de projecten ter versterking 

van het net op het vasteland 

gewijzigd hoeven te worden. Dat is 

belangrijk met het oog gericht op 

de discussie rond het project 

'Boucle du Hainaut'.  

 

Elia zal instaan voor de bouw en 

de exploitatie en heeft een 

juridische constructie uitgewerkt in 

overeenstemming met het 

reglementaire kader als Belgische 

transmissienetbeheerder en met 

de elektriciteitswet. 

 

Voor drijvende windmolens is de 

Noordzee voor onze kust niet diep 

genoeg. 

 

08.09  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, we zijn bezorgd 

over die kosten en over het eventueel verder oplopen ervan. We 

moeten daar goed over waken. Ik vond dat het advies van de CREG 

een aantal vragen bevatte die verdere opvolging verdienen, om ervoor 

te zorgen dat dit niet terechtkomt bij de eindklant. Aan de andere kant, 

als het daar niet terechtkomt, komt het potentieel richting de begroting 

via de energienorm. Ook daarvoor wil ik de nodige waakzaamheid 

vragen. 

 

Ik noteer dat we mogen verwachten dat de geplande interconnecties 

ten vroegste in 2030 kunnen worden gebruikt. Dat zal ons dus op 

korte termijn niet vooruithelpen, maar als we nooit starten, zullen we 

het ook nooit finaliseren. 

 

Ten slotte, in verband met Ventilus heb ik begrepen dat het niet zeker 

is of het versnellen van de uitbouw van de offshorecapaciteit op de 

Noordzee nog zal kunnen. Ik heb daar nog een aantal vragen bij, 

gelet op de vele voorstudies die nog moeten worden uitgevoerd om 

dat te doen, maar nog meer over de projecten die het mogelijk 

moeten maken dat de stroom aan land komt. Ik denk dat we daarop 

in een volgende vergadering moeten terugkomen. 

 

Gelet op vrijdag is het misschien niet wenselijk om dat in het lijstje te 

hebben. De vraag is of Ventilus moet worden opgevoerd naar 

aanleiding van uw ambitie, althans volgens de kranten, om richting 

8 gigawatt te gaan. Dat kan ook wel een element zijn. 

 

08.09  Bert Wollants (N-VA): 

Nous nous inquiétons de 

l'augmentation croissante des 

coûts. L'avis de la CREG compor-

tait plusieurs questions requérant 

un suivi. Si ces coûts ne sont pas 

répercutés sur les consomma-

teurs, ils le seront peut-être sur le 

budget. 

 

Les interconnexions prévues ne 

nous aideront pas à brève 

échéance, mais il faut procéder à 

leur démarrage. 

 

Il n'est pas sûr que l'accélération 

de l'exploitation de la capacité 

offshore en mer du Nord soit 

possible. Nous devons aussi tenir 

compte de cet aspect dans le 

débat sur la sortie du nucléaire. 

 

08.10  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, de laatste zinnen van 08.10  Kurt Ravyts (VB): Est-il 
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collega Wollants kunnen ook wel tellen. Hij geeft daarmee een schot 

voor de boeg. Hij is blijkbaar de spreekbuis van mevrouw Demir en 

zegt dat we ons niet zullen laten chanteren. Dat is wat we tussen de 

lijnen door kunnen lezen in een soort tapijtenmarkt – nu ben ik even 

heel stout – rond kernenergie, waarbij bepaalde partijen heel wat 

vragen op tafel leggen, waaronder het versnellen van bepaalde 

processen. Ik hoop dat het toch enigszins hartelijk blijft aan de 

onderhandelingstafel. 

 

Wat ik u nog wilde horen bevestigen, is dat het energie-eiland, met 

operationaliteit in 2030, en de interconnectie Nautilus, waarover ik 

straks nog een vraag heb, op zich dus niets te maken hebben met de 

aantakking van de Prinses Elisabethzone aan land, dus met het 

eigenlijke Ventilusproject. 

 

exact que l'île énergétique et 

l'interconnexion n'ont rien à voir 

avec le projet Ventilus? 

 

08.11  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, wat betreft het 

offshoreverhaal en het streven naar energieonafhankelijkheid hoor ik 

ook heel wat bezwaren, terwijl heel wat partijgenoten van onder 

andere collega Wollants in andere commissies wel roepen dat 

energieonafhankelijkheid bijzonder belangrijk is. Het is het ene of het 

andere. 

 

Mevrouw de minister ik heb u geen uitspraken kunnen ontlokken over 

hoe we het onshoreverhaal kunnen versnellen. Ik maak me daar 

zorgen over, want ik zie een minister die in beroep gaat tegen de 

deelregeringen op het vlak van windmolens en ik zie een Vlaams 

minister die vandaag heel veel toetert en twittert over het feit dat er 

heel veel windturbines bijkomen, maar als men dat in absolute cijfers 

bekijkt, is dat toch vrij beperkt. We zullen dus moeten zien hoe dat 

verder gaat, maar energieonafhankelijkheid kan men niet alleen met 

woorden belijden, er moeten ook daden komen. 

 

08.11  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Le parti de M. Wollants plaide 

constamment en faveur de 

l'indépendance énergétique, mais 

j'entends également de nombreu-

ses objections à l'égard de 

l'offshore. La part de l'énergie 

éolienne est toujours assez 

limitée. Si nous voulons vraiment 

devenir autonomes sur le plan 

énergétique, il faudra faire bien 

plus. 

 

08.12  Nathalie Gilson (MR): Madame la ministre, j'ai obtenu mes 

réponses, je vous en remercie. Nous espérons que ce dossier pourra 

se poursuivre favorablement. 

 

08.12  Nathalie Gilson (MR): Wij 

hopen op een bevredigende 

afdoening van zaken. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

09 Vraag van Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De methaanemissies in België" 

(55025935C) 

09 Question de Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les émissions de méthane en 

Belgique" (55025935C) 

 

09.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, vorige week 

berichtten de media dat volgens een nieuw VN-rapport gasgestookte 

elektriciteitscentrales wereldwijd zelfs schadelijker kunnen zijn dan 

steenkoolcentrales wegens de methaanlekken. Rusland blijkt een 

notoire hotspot van aardgaslekken te zijn. 

 

De actiegroep Clean Air Task Force filmde in 2021 vijf grote 

Fluxysinstallaties waarbij behalve bij de Zeebrugse lng-terminal overal 

lekken werden vastgesteld. 

 

Ik heb hierover twee maanden ook een schriftelijke vraag ingediend, 

maar ik kreeg daarop nog geen antwoord. 

 

Hoe groot is het lekverlies op ons gasleverend en gasverdelend 

09.01  Kurt Ravyts (VB): Un 

nouveau rapport des Nations 

Unies indique qu'en raison des 

nombreuses fuites de méthane, 

les centrales au gaz sont souvent 

plus nuisibles que celles au 

charbon.  

 

Quelle est l'ampleur de la perte de 

gaz liée à des fuites dans notre 

pays? Quelles initiatives le 

gestionnaire du réseau gazier a-t-il 

prises en matière de détection du 

gaz à proximité des conduites à 
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systeem in zijn totaliteit in België in 2020 en 2021? Kan dat per 

infrastructuurvorm worden uitgesplitst? 

 

Welke initiatieven heeft de gasnetbeheerder in 2021 genomen met 

betrekking tot de gasdetectie in de buurt van hogedrukleidingen en 

andere infrastructuur? 

 

Wat is de stand van zaken in de implementatie van het 

reductieprogramma rond methaanverliezen? Welke initiatieven zijn er 

nog genomen? 

 

Is de studie rond de tweede installatie op de lng-terminal reeds 

opgeleverd? Zo ja, wat zijn de resultaten van de studie? Welk gevolg 

wordt hieraan gegeven? 

 

In welke zin controleert de CREG sinds 2019 scherper op 

aardgaslekken bij Fluxys? Fluxys moet in de periode 2020-2023 

jaarlijks 10 % van zijn methaanuitstoot terugdringen tegenover het 

referentiejaar 2017. Acht de CREG Fluxys in staat dat doel te halen? 

 

haute pression et d'autres 

infrastructures? Où en est la mise 

en œuvre du programme de 

réduction des fuites de méthane? 

L'étude relative à la seconde 

installation sur le terminal GNL 

est-elle déjà disponible? Quels en 

sont les résultats? Au cours de la 

période 2020-2023, Fluxys est-elle 

en mesure de réduire les 

émissions de méthane de 10 % 

par rapport à 2017? 

 

09.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Ravyts, ik heb op 

7 december geantwoord op een bijna identieke vraag van de heer 

Wollants. Ik herhaal kort de grote lijnen daarvan. 

 

Fluxys engageert zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen 

waaronder methaan te verminderen. Dat maakt deel uit van het 

project Go Net Zero dat tot doel heeft zijn uitstoot van broeikasgassen 

tegen 2025 ten opzichte van 2017 te halveren. 

 

Tussen 2017 en 2020 werden de methaanemissies teruggebracht tot 

142 en 103 kiloton CO2-equivalent. Dat is een vermindering met 27 %. 

Dat werd voornamelijk mogelijk gemaakt door de drie maatregelen die 

genoemd zijn: werken aan pneumatische emissies, leak detection and 

repair en het verminderen van uitstoot bij interventies. Ook andere 

oplossingen worden bestudeerd en zullen worden toegepast, indien 

de analyse positief uitvalt. 

 

Fluxys neemt deel aan de European Gas Research Group, via de 

sectorfederatie Synergrid. De groep is actief op het gebied van 

onderzoek en de verbetering van de aardgasvoorzieningsketen en is 

derhalve ook geïnteresseerd in oplossingen om de methaanuitstoot te 

verminderen. 

 

U had ook vragen over de tweede installatie op de lng-terminal. In 

2020 bestudeerde Fluxys Belgium de bouw van drie bijkomende 

hervergassers met zeewater op de lng-terminal in Zeebrugge. Begin 

2021 werd de investeringsbeslissing genomen. Volgens de huidige 

planning gaan de installaties in gebruik in 2024 en 2026. Op basis van 

het verwachte gebruik van de terminal zullen de bijkomende 

installaties het energieverbruik significant doen dalen en daarmee ook 

de CO2-emissies substantieel verminderen. 

 

Dan kom ik aan de rol van de CREG. In het kader van de vaststelling 

van de tariefmethodologie heeft de CREG in haar ontwerpbesluit in 

een stimulans voorzien om de netbeheerder aan te sporen de 

methaanuitstoot van zijn operaties in vergelijking met referentiejaar 

2017 tijdens de periode 2020-2023 te verminderen met 10 % per jaar. 

Alvorens het ontwerpbesluit vast te stellen, heeft de CREG daarover 

09.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Le 7 décembre 2021, j'ai 

répondu à une question quasiment 

identique de M. Wollants. 

 

Dans le cadre du projet Go Net 

Zero, d'ici 2025, Fluxys devra 

réduire de moitié les émissions de 

gaz à effet de serre par rapport à 

2017. Entre 2017 et 2020, les 

émissions de méthane ont été 

réduites de 27 %. Cette réduction 

a été possible en agissant sur les 

émissions pneumatiques, la détec-

tion des fuites et les réparations, 

ainsi que grâce à la diminution des 

émissions lors des interventions. 

D'autres solutions sont à l'étude. 

 

Fluxys participe à l'European 

Research Group, qui s'intéresse 

également aux solutions permet-

tant de réduire les émissions de 

méthane. 

 

En 2020, Fluxys a étudié la 

construction de trois terminaux de 

regazéification par eau de mer au 

terminal GNL à Zeebrugge. La 

décision d'investissement a été 

prise début 2021. Les installations 

seront mises en service en 2024 

et 2026. Elles feront baisser 

significativement la consommation 

d'énergie ainsi que les émissions 

de CO2.  

 

Dans son projet d'arrêté sur la 
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een publieke raadpleging georganiseerd, van 19 april tot 17 mei 2018. 

Op 7 juni 2018 werd die bezorgd aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. 

 

De meting van de realisatie van de stimulans gebeurt op basis van de 

officiële cijfers, die de Vlaamse Milieumaatschappij doorstuurt naar de 

Europese Commissie voor de opvolging van de resultaten van België 

inzake methaanuitstoot. Op grond van het jongst gepubliceerde cijfer 

heeft de netbeheerder in 2020 zijn doelstelling behaald. De CREG 

verwacht dat dat ook in 2021 is gebeurd. 

 

Fluxys volgt de evolutie van de methaanemissies en neemt de nodige 

reductiemaatregelen in het kader van het voorvermelde project Go 

For Net Zero, met als doel het behalen van de vooropgestelde 

doelstellingen. 

 

méthode d'établissement des 

tarifs, la CREG prévoit un incitant 

visant à encourager le 

gestionnaire de réseau à réduire, 

entre 2020 et 2023, les émissions 

de méthane de 10 % par an par 

rapport à 2017. L'enquête publique 

réalisée à ce sujet a été transmise 

à la Chambre le 7 juin 2018. 

 

Les mesures sont effectuées sur 

la base des chiffres officiels 

transmis par la Vlaamse 

Milieumaatschappij, l'agence 

flamande de l'environnement, à la 

Commission européenne. L'objec-

tif a été atteint en 2020 et le même 

résultat est attendu pour 2021.  

 

09.03  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor de 

actualisering van de stand van zaken met betrekking tot 

methaanuitstoot. Als ik het goed voorheb, heeft collega Wollants zijn 

vraag gesteld in december 2020 en niet enkele maanden geleden. Ik 

zou immers niet gedurfd hebben om u drie maanden later reeds 

opnieuw over min over meer hetzelfde thema te bevragen. 

 

09.03  Kurt Ravyts (VB): Je 

remercie la ministre pour ce bilan 

actualisé.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

10 Samengevoegde vragen van 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De nood-en afschakelplannen bij mogelijke 

aardgastekorten" (55025937C) 

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De noodplannen als Rusland of de EU 

zelf de gaskraan dichtdraaien" (55026076C) 

- Leen Dierick aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De verdeling van aardgas tussen de 

lidstaten in Europa" (55026104C) 

10 Questions jointes de 

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les plans de secours et de délestage en cas 

d'éventuelles pénuries de gaz naturel" (55025937C) 

- Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les plans d'urgence si la Russie ou l'UE 

elle-même interrompt les livraisons de gaz" (55026076C) 

- Leen Dierick à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La répartition du gaz naturel entre les États 

membres en Europe" (55026104C) 

 

10.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, u hebt deze 

namiddag al verschillende keren beklemtoond dat de gasleveringen 

doorgaan, maar wij moeten ook preventieve maatregelen nemen. 

Blijkbaar worden de noodplannen verfijnd naar aanleiding van de 

oorlog in Oekraïne. Er is daarnaast ook een Europees solidariteits-

mechanisme, waardoor Europese landen aardgas aan elkaar kunnen 

leveren.  

 

Het zal dus – hopelijk – nooit gaan over afschakelen in de strikte zin 

van het woord, maar wel over het inspelen op de vraag door een 

aantal grootverbruikers minder te laten consumeren. De gezinnen zijn 

in dit geval beschermde klanten en zouden dus niet direct worden 

geviseerd.  

 

10.01  Kurt Ravyts (VB): La 

ministre a dit plusieurs fois que les 

livraisons de gaz se poursuivront. 

Toutefois, nous devons prendre 

des mesures préventives. Les 

plans d'urgence sont affinés et il y 

a le mécanisme de solidarité 

européen. Dans un premier temps, 

nous ne devrons donc pas 

procéder d'emblée à un délestage 

mais plutôt tenter d'influencer la 

demande en faisant consommer 

moins certains grands consomma-

teurs. Les ménages sont des 
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De CEO van ENGIE waarschuwde nochtans dat het zonder Russisch 

gas moeilijk dreigt te worden om de gasvoorraden deze zomer aan te 

vullen. Het is gelukkig zo ver nog niet, maar wij moeten waakzaam 

blijven, want de opslagcapaciteit is met 30 % toch zo'n 10 % minder 

gevuld dan andere jaren. U hebt dat in de plenaire vergadering 

gerelativeerd en zei dat dat in deze periode bijna elk jaar zo is.  

 

In ieder geval heeft de Europese Commissie vorige maand wetgeving 

aangekondigd om de lidstaten te verplichten hun gasvoorraden elk 

jaar tegen eind september aan te vullen. Dat aspect maakt trouwens 

ook deel uit van REPowerEU. Het gaat dan over het verplicht bijvullen 

tot 80 % van de capaciteit; kortom, over een strategische opslag van 

gasvoorraden, die nu niet verplicht is.  

 

In welke zin wordt het afschakelplan of noodplan geactualiseerd? 

Kunt u meer toelichting geven bij de gefaseerde procedures in het 

Europees solidariteitsmechanisme? 

 

Wat is de reactie van België op de mededeling van de Europese 

Commissie over de verplichting tot strategische opslag van gasvoor-

raden en de verschillende elementen hiervan? Die mededeling ging 

eigenlijk vooraf aan het plan van 8 maart, REPowerEU. 

 

clients protégés et ne seraient pas 

visés.  

 

Le CEO d'ENGIE a averti qu'il sera 

difficile de compléter les stocks de 

gaz en été sans le gaz russe. En 

séance plénière, la ministre a 

relativisé le fait que notre capacité 

de stockage est 10 % moins 

remplie qu'en temps normal. La 

Commission européenne souhaite 

en tout cas obliger dorénavant les 

Etats membres à compléter leurs 

stocks de gaz en septembre 

jusqu'à 80 % de la capacité.  

 

Comment sera mis à jour le plan 

de délestage ou le plan 

d'urgence? La ministre peut-elle 

expliquer les procédures phasées 

dans le cadre du mécanisme de 

solidarité européen? Que pense la 

Belgique de cette obligation de 

compléter les stocks de gaz en 

septembre?  

 

10.02  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, we 

moeten inderdaad rekening houden met een scenario waarin Rusland 

ofwel Europa zelf de gaskraan dichtdraait. Volgens berekeningen van 

de denktank Bruegel heeft Europa, indien dit zou gebeuren, een 

tekort van minstens 400 terawattuur aan gas om de volgende winter 

door te komen. In dat geval moet er in Europa worden overgegaan tot 

gerichte afkoppelingen en de activering van noodplannen. Voor België 

is de kans op tekorten misschien iets minder groot omdat we een 

transitland zijn en een stuk meer aardgas invoeren dan we zelf 

verbruiken. Of we hiervan zelf zomaar kunnen nemen, is maar de 

vraag. Daar heb ik mijn bedenkingen bij. 

 

Hebben we een noodplan indien Rusland of Europa de gaskraan 

dichtdraait? Welke maatregelen treden er dan in werking? Beschikt u 

over analyses over het risico van tekorten in ons land? Welke 

sectoren zouden noodgedwongen hun gebruik moeten verminderen? 

Zijn dat dan de grootverbruikers en/of de huishoudelijke afnemers, de 

kmo's en dergelijke? Volstaan de huidige noodplannen volgens u of is 

er bijkomende actie nodig om ons voor te bereiden op zulke acties? 

Welke acties onderneemt u op dit ogenblik? 

 

10.02  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Nous devons tenir compte 

d'un scénario dans lequel soit la 

Russie, soit l'Europe interromprait 

l'approvisionnement en gaz. Selon 

le groupe de réflexion Bruegel, si 

ce scénario se réalise, l'Europe 

sera confrontée à une pénurie d'au 

moins 400 térawattheures de gaz 

pour couvrir l'hiver prochain. 

L'Europe devrait alors procéder à 

des délestages ciblés et activer 

des plans d'urgence. En Belgique, 

la situation ne serait pas trop 

catastrophique étant donné que 

nous sommes un pays de transit. 

Toutefois, il n'est pas certain que 

cette position nous aiderait. 

 

Disposons-nous d'un plan 

d'urgence? Que prévoit-il? Des 

mesures supplémentaires 

s'imposent-elles? 

 

10.03 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, het 

noodplan werd in juni 2020 volledig herzien en bij de Europese 

Commissie genotificeerd. Momenteel zijn er verschillende 

werkgroepen bezig, waarin de diverse stakeholders, afhankelijk van 

de werkgroep in kwestie, aanwezig zijn, zodat de paraatheid van die 

laatsten wordt verhoogd en zodat de crisisprocedures op de nodige 

vlakken wordt verbeterd. De stakeholders zijn Fluxys, het Nationaal 

Crisiscentrum en Synergrid. 

10.03  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Le plan d'urgence a été 

entièrement revu en juin 2020 et a 

été notifié à la Commission 

européenne. Des groupes de 

travail réunissant des représen-

tants de Fluxys, du Centre de crise 

national et de Synergrid sont 
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Er is een taskforce opgericht om permanent toezicht te houden op de 

situatie en dat gebeurt in nauw overleg met Fluxys. Vandaag is er 

geen risico van tekorten. Er is op dit ogenblik geen onderbreking van 

de Russische gasstromen naar de Europese Unie. Het grootste deel 

van het in België verbruikte aardgas is afkomstig uit Noorwegen en 

Nederland. Dit werd gebaseerd op basis van de metingen van de 

fysieke binnenstromingen van aardgas op het Belgische grondgebied. 

De rest is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en diverse andere 

landen over de hele wereld, waaronder Qatar. De leveranciers die op 

de Belgische energiemarkt actief zijn, kunnen aardgas invoeren via 

verschillende kanalen, per schip en per pijpleiding, uit alle mogelijke 

richtingen. 

 

Het noodplan voor aardgas voorziet in drie crisisniveaus waaraan 

aparte maatregels zijn verbonden. Dat zijn de 'vroegtijdige 

waarschuwing', de 'waarschuwing' en de 'noodsituatie'. Die niveaus 

kunnen worden afgekondigd ofwel na een technisch incident met een 

impact op het Belgische transportnetwerk, ofwel wanneer er een 

schaarste voor de Belgische aardgasbevoorrading dreigt. De 

volgende situaties geven aanleiding om een van de drie crisisfases af 

te kondigen. Het eerste crisisniveau is de 'vroegtijdige waarschuwing', 

dat is een potentieel risico van schaarste aan aardgas, dat kan 

worden opgelost met marktmaatregelen. Het tweede crisisniveau is 

de 'waarschuwing', dat is een vergroot potentieel risico van een 

schaarste aan aardgas. Het derde crisisniveau is de 'noodsituatie', dat 

is een onderbreking of significante verslechtering van de 

aardgasbevoorrading.  

 

Tijdens de niveaus 'vroegtijdige waarschuwing' en 'waarschuwing' 

worden er marktgebaseerde maatregelen getroffen om de crisis op te 

lossen. Het gaat om een uitgebreide monitoring en marktmaatregelen 

die vooral door Fluxys worden uitgevoerd ten aanzien van actieve 

spelers op het Belgische net, de netbalancering en de netbeheerders 

in de buurlanden. Voor de fase 'noodsituatie' worden er niet-

marktgebaseerde maatregelen getroffen om de crisis op te lossen. Er 

zijn dus nog heel wat stappen die worden ondernomen voordat we 

effectief maatregelen kunnen nemen zoals de verplichte vermindering 

van het verbruik van bepaalde afnemers. 

 

Volgens het koninklijk besluit van 2013 over het Belgische noodplan, 

zijn alle afnemers op de distributienetten beschermde afnemers. 

Daarom is momenteel voorzien dat alleen industriële afnemers op het 

transportnet hun verbruik moeten verminderen, op aangeven van 

Fluxys en voor zover dit veilig kan. Indien dit nodig zou zijn, is het aan 

mij om Fluxys hiertoe de machtiging te verlenen. Alvorens de door de 

solidariteit beschermde klanten af te schakelen, bestaat de 

mogelijkheid een beroep te doen op het Europese solidariteits-

mechanisme. Dit mechanisme stelt België in staat steun te vragen 

aan haar buurlanden om aardgas te leveren, voor zover zij nog over 

voldoende volumes beschikken om hun niet door solidariteit 

beschermde klanten te bevoorraden.  

 

De buurlanden zijn verplicht een offerte op te stellen, die België al dan 

niet kan aanvaarden. Dit beginsel geldt natuurlijk ook in de 

omgekeerde richting. Als een van onze buurlanden niet langer in staat 

is zijn door solidariteit beschermde klanten te bevoorraden, kan het 

een beroep doen op het solidariteitsmechanisme. België is dan 

chargés d'améliorer le degré de 

préparation des parties concer-

nées ainsi que les procédures de 

crise. 

 

Une task force a été créée en 

concertation étroite avec Fluxys en 

vue de permettre un contrôle 

permanent de la situation. 

Actuellement, nous n'avons aucun 

risque de pénurie étant donné que 

les flux de gaz en provenance de 

Russie continuent à arriver. La 

Belgique consomme essentielle-

ment du gaz provenant de 

Norvège et des Pays-Bas, le reste 

venant du Royaume-Uni et de 

divers autres pays du monde 

entier, parmi lesquels le Qatar. 

Les fournisseurs actifs sur le 

marché belge de l'énergie peuvent 

importer du gaz naturel par divers 

canaux, par navires et par 

pipeline, et de toutes sortes de 

régions. 

 

Le plan d'urgence pour le gaz 

naturel comporte trois niveaux de 

crise, chacun comportant son 

propre ensemble de mesures. Au 

premier niveau, le risque de 

pénurie peut être résolu par des 

mesures de marché. Au second 

niveau, le risque de pénurie est 

plus élevé mais il peut toujours 

être résolu par des mesures de 

marché. Le troisième niveau de 

crise est la situation d'urgence, 

avec interruption ou détérioration 

significative de l'approvisionne-

ment. Il faut y remédier par des 

mesures autres que des mesures 

de marché, y compris l'obligation 

imposée à certains clients de 

réduire leur consommation.  

 

Conformément au plan d'urgence, 

tous les clients des réseaux de 

distribution sont des clients 

protégés. Seuls les clients 

industriels seraient tenus de 

réduire leur consommation, sur 

instruction de Fluxys et pour 

autant que cela ne présente aucun 

danger. La ministre peut autoriser 

Fluxys à prendre de telles 

mesures. Le mécanisme de 

solidarité européen peut être 
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verplicht een aanbod te doen op basis van het gas dat wordt verbruikt 

door onze niet door solidariteit beschermde klanten, rekening 

houdend met de vervoerscapaciteiten en het volume dat nodig is om 

onze essentiële elektriciteitscentrales te bevoorraden. 

 

Het is de eerste keer dat er een risico op bevoorradingsproblemen 

zou kunnen optreden. Bij het voorbereiden van alle maatregelen en 

procedures komen natuurlijk een aantal tekortkomingen en praktische 

problemen naar boven. Er is ruimte voor verbetering. Het spreekt dan 

ook voor zich dat we deze verbeteringen op het noodplan zelf 

toepassen. Dat gebeurt in de werkgroep met de FOD en Fluxys. Wij 

onderzoeken momenteel wat de impact zou zijn van de door de 

Europese Commissie meegedeelde verplichting tot strategische 

opslag van gasvoorraden. Ik kan u alvast meegeven dat het voor de 

Europese en Belgische bevoorradingszekerheid zeer belangrijk zal 

zijn om de Europese opslaginstallaties tegen volgende winter 

voldoende gevuld te hebben. Daarin ondersteun ik het initiatief van de 

Europese Commissie ten volle. 

 

Mijn administratie is actief in het pentalateraal overleg over de 

gasopslag en heeft in dat overleg met onze buurlanden alvast gepleit 

om de volgende drie principes te respecteren. Ten eerste moeten de 

minimumopslagniveaus in alle Europese opslagfaciliteiten vlak voor 

de winter worden behaald, als een maatregel voor de bevoorradings-

zekerheid en als prijsdemper. Ten tweede is er de toegankelijkheid 

voor alle marktspelers uit Europa en ten derde, een 

solidariteitsmechanisme om kosten te dekken. 

 

Er zijn heel wat uitdagingen om de opslagplaatsen met de huidige 

hoge prijzen en de negatieve winter-zomerspread op tijd gevuld te 

krijgen. Herinner u de discussie die we hier hebben gevoerd naar 

aanleiding van het gewijzigd regulerend kader voor de 

gasopslageenheid in Loenhout. We bekijken alle commerciële, 

pragmatische en juridische pistes om ook de Belgische opslag in 

Loenhout tegen volgende winter te vullen en dit met zo weinig 

mogelijk financiële risico's. In elk geval moeten deze maatregelen en 

afspraken voor de zomer klaar zijn, want het duurt ongeveer vier 

maanden om de opslag in Loenhout volledig te vullen. 

 

invoqué pour déconnecter les 

clients protégés par la solidarité.  

 

Les pays voisins sont tenus de 

proposer une offre tant qu'ils 

peuvent continuer à approvision-

ner leurs propres clients protégés 

par la solidarité. La Belgique peut 

accepter cette offre ou non. 

 

C'est la première fois que des 

problèmes d'approvisionnement 

constituent un risque réel. 

L'examen des mesures prises et 

des procédures nous amène au 

constat que des améliorations sont 

possibles. Au sein du groupe de 

travail, nous faisons tout ce qui est 

en notre pouvoir pour améliorer le 

plan d'urgence. Nous examinons 

l'impact de l'obligation européenne 

de stocker des réserves straté-

giques de gaz. Il est évidemment 

très important que les installations 

de stockage européennes soient 

suffisamment remplies d'ici l'hiver 

prochain.  

 

Mon administration, avec les pays 

voisins, a préconisé le respect de 

trois principes: les niveaux de 

stockage minimum doivent être 

atteints dans toutes les 

installations de stockage euro-

péennes juste avant l'hiver, tous 

les acteurs du marché en Europe 

doivent y avoir accès et nous 

devons mettre en place un 

mécanisme de solidarité.  

 

Les prix élevés et la période de 

l'année font qu'il est difficile 

d'augmenter suffisamment les 

stocks de gaz. Nous suivons 

toutes les pistes raisonnables pour 

que l'installation de stockage belge 

à Loenhout soit remplie tout en 

minimisant les risques financiers. 

Le scénario doit être prêt avant 

l'été, car il faut quatre mois pour 

remplir complètement le réservoir 

de gaz à Loenhout.  

 

10.04  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, dank u voor uw 

antwoord, rijk aan informatie. Dat betekent ook dat deze vragen zinvol 

zijn. Veel mensen krijgen immers schrik als zij elke dag worden 

overspoeld met berichten over oorlog met een mogelijke impact op 

onze energiebevoorrading. 

10.04  Kurt Ravyts (VB): Cette 

réponse peut apaiser les craintes 

de nombreuses personnes. 
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10.05  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, ik dank 

u voor de gedetailleerde informatie. Dat was interessant. 

 

Ik hoop dat het nooit zo ver komt. Wij pleiten voor een onmiddellijk 

staakt-het-vuren in Oekraïne en een directe terugtrekking van 

Rusland. Er moet zo snel mogelijk een de-escalatie komen en een 

diplomatieke oplossing worden gevonden, zodat het zo ver niet komt. 

 

Ik besluit uit uw antwoord, geruststellend, dat wij niet van het 

Russisch gas afhangen. U zegt ook dat dit op Europees niveau 

moeten worden bekeken, omdat er een verplichting tot solidariteit is. 

Dat betekent dat als Duitsland in de problemen komt, wij dan ook ons 

deel zullen moeten bijdragen om de problemen op te lossen. Op zich 

is dat positief, maar dat betekent ook dat er verder aan de plannen 

moet worden gewerkt. 

 

Ik ben ook gerustgesteld over het feit dat de kleine consument wordt 

beschermd. Het omgekeerde is het geval met het afschakelplan voor 

elektriciteit, waar eerst de gewone mensen worden afgekoppeld en 

dan de grootverbruikers. Dat is voor elektriciteit wel een probleem, 

maar voor gas zijn de mensen dan wel beschermd, wat een goede 

zaak is. 

 

10.05  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): J'espère que nous ne 

devrons jamais activer le plan 

d'urgence. Nous appelons à un 

cessez-le-feu immédiat en Ukraine 

et à un retrait immédiat de la 

Russie.  

 

Il est rassurant que nous ne 

dépendions pas du gaz russe. Le 

principe de solidarité peut jouer en 

notre faveur ou en notre défaveur. 

C'est pourquoi ces plans doivent 

être très bien préparés. En tout 

cas, il est très positif que les 

citoyens soient des consom-

mateurs protégés et ne puissent 

dès lors être les premiers à être 

déconnectés. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

11 Vraag van Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het actieplan om de 

wanpraktijken van bepaalde energieleveranciers aan te pakken" (55025938C) 

11 Question de Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le plan d'action destiné à lutter 

contre les abus de certains fournisseurs d'énergie" (55025938C) 

 

11.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, u kondigde vorige 

maand een aantal maatregelen aan om wanpraktijken door bepaalde 

energieleveranciers aan te pakken. De sector zou een laatste kans 

krijgen om de problemen met deur-aan-deurverkoop te bannen, 

anders zou een totaalverbod dreigen via een wetgevend initiatief. 

Voor eind februari moest er een collectieve gedragscode zijn om 

wanpraktijken de wereld uit te helpen, waarschuwde u. Daarnaast 

kondigde u een informatie- en bewustmakingscampagne in 

samenwerking met de FOD Economie aan om consumenten te wijzen 

op hun rechten ten opzichte van de energieleveranciers. Die rechten 

werden inderdaad versterkt door de in februari in de Kamer 

goedgekeurde wetgeving. U vroeg de CREG om een werkgroep op te 

richten die de Ombudsdienst voor Energie en de Economische 

Inspectie zou samenbrengen om klachtenpatronen in kaart te 

brengen en sneller te kunnen reageren. 

 

Hoe ver staat het met die drie voornemens? 

 

Het is vroeg om deze vraag te stellen, maar wat is telkens het 

tijdspad? 

 

11.01  Kurt Ravyts (VB): La 

ministre a annoncé des mesures 

pour mettre un terme aux 

pratiques abusives des fournis-

seurs d'énergie. Si les problèmes 

liés au démarchage subsistaient, 

une interdiction totale serait 

instaurée. Un code de conduite 

devait être disponible avant la fin 

du mois de février 2022. Une 

campagne d'information visant à 

rappeler aux consommateurs leurs 

droits a également été annoncée 

et la CREG devait mettre en place 

un groupe de travail chargé 

d'inventorier les plaintes. Où en 

sont tous ces projets? 

 

11.02 Minister Tinne Van der Straeten: Ik heb inderdaad een 

voorstel van collectieve gedragscode ontvangen van de sector. Dat 

zijn we momenteel aan het analyseren. 

 

De FOD Economie heeft de informatie- en bewustmakingscampagne 

11.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: J'ai reçu une proposition 

de code de conduite de la part du 

secteur, que nous sommes en 

train d'analyser. Le SPF Économie 
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klaar en zal ze uitrollen op basis van het communicatieplan van de 

FOD. Zoals gewoonlijk is het antwoord van de communicatiedienst 

van de FOD enigszins diffuus. Ik zal vragen wat dat concreet wil 

zeggen. 

 

Op initiatief van de Economische Inspectie werd op 23 februari een 

overlegvergadering gehouden samen met de CREG, de Ombudsman 

voor Energie en de Economische Inspectie zelf. Die werkgroep zal nu 

onder voorzitterschap van de CREG voortgezet worden en regelmatig 

samenkomen. De bedoeling is dat de diensten informatie uitwisselen 

over klachten en klachtenpatronen en mij hierover informeren om mij 

toe te laten de nodige initiatieven en structurele maatregelen te 

nemen. De werkzaamheden lopen dus. Op een paar weken is er veel 

werk verzet. We verwachten binnenkort meer resultaat. 

 

a terminé la campagne 

d'information. Le 23 février 2022, 

une réunion de concertation a eu 

lieu avec l'Inspection économique, 

la CREG et le Service de 

Médiation de l'Énergie. Ce groupe 

de travail se réunira régulièrement 

et échangera des informations à 

propos des plaintes. Sur la base 

de ces informations, je prendrai 

des mesures structurelles.  

 

11.03  Kurt Ravyts (VB): De volgende maanden zal ik uiteraard 

opvolgingsvragen indienen. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

12 Samengevoegde vragen van 

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De ondertekening van een akkoord over een 

verregaande energiesamenwerking met Noorwegen" (55025952C) 

- Marie-Christine Marghem aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het samenwerkingsakkoord 

met Noorwegen" (55026138C) 

- Kris Verduyckt aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De energiesamenwerking met 

Noorwegen" (55026152C) 

12 Questions jointes de 

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La signature d'un accord sur une coopération 

approfondie en matière d'énergie avec la Norvège" (55025952C) 

- Marie-Christine Marghem à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'accord de coopération avec la 

Norvège" (55026138C) 

- Kris Verduyckt à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La coopération avec la Norvège en matière 

d'énergie" (55026152C) 

 

12.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, u hebt met de Noorse 

premier een verregaand samenwerkingsakkoord ondertekend. Die 

verdere samenwerking moet de Belgische energiebevoorrading ten 

goede komen. Ze voorziet in meer uitwisseling van kennis en 

technologie op energievlak. Uiteraard is er ook die derde, cruciale 

interconnector op zee. U wil de Noordzeecoalitie op het vlak van 

energie zo vlug mogelijk concreet gerealiseerd zien, namelijk één 

grote en duurzame energiecentrale in de Noordzee. Zoals reeds 

aangestipt, plannen beide landen blijkbaar ook uitwisseling van kennis 

en technologie omdat ze complementair zijn. Heel concreet gaat het 

over de Noorse kennis rond de opvang en stockage van CO2 en de 

uitstoot van verschillende industriële processen. Kunt u iets meer 

toelichting geven bij de verschillende bepalingen in dit akkoord? 

 

12.01  Kurt Ravyts (VB): La 

ministre a signé un accord de 

coopération d'une grande portée 

avec la Norvège, qui prévoit 

d'échanger plus fréquemment des 

connaissances en matière 

d'énergie. La ministre souhaite 

créer au plus vite une coalition de 

la mer du Nord dans le domaine 

de l'énergie. Peut-elle préciser la 

teneur de l'accord? 

 

12.02  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de minister, als voorzitter 

van de Scandinavische vriendschapsgroep heb ik recent de Zweedse 

ambassadeur ontmoet, de Deense heb ik ook reeds ontmoet. Dat zijn 

steeds heel interessante gesprekken, zeker als het over energie gaat. 

De Denen hebben ondertussen reeds laten weten dat ze onze 

commissie graag eens willen ontmoeten. De Noren komen ook nog 

op bezoek. U begrijpt dat ik heel hard geïnteresseerd was, toen ik dit 

zag passeren, temeer omdat Noorwegen ook op het vlak van fossiele 

12.02  Kris Verduyckt (Vooruit): 

La Norvège est un acteur 

important dans le domaine des 

énergies fossiles. La ministre peut-

elle exposer la coopération 

énergétique très poussée avec ce 

pays? 
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energie een belangrijke speler is. 

 

Graag had ik wat meer toelichting gekregen over die verregaande 

aangekondigde energiesamenwerking? 

 

12.03 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, 

geachte leden, Noorwegen is een stabiele en voorspelbare 

langetermijnpartner voor Europa, zeker voor aardgas, op dit moment. 

Noorwegen heeft ook bevestigd dat de leveringen van aardgas op peil 

zullen blijven, van nu tot 2030 en wellicht ook daarna. 

 

Mijnheer Verduyckt, ik verneem van u dat Noorwegen ook een 

vriendschapspartner is, maar dat wisten wij natuurlijk reeds. 

 

Het doel van het MOU dat wij afgesloten hebben, is het bevorderen 

van de samenwerking op het vlak van wind op zee, waterstof en CCS 

en het delen van technische kennis, advies, vaardigheden en 

expertise ter zake. Ook maken wij tijdige praktische afspraken 

omtrent de eventuele samenwerking. 

 

Dan gaat het in het bijzonder over samenwerking inzake het bevor-

deren van de totstandkoming van de noodzakelijke regelgevende 

kaders, de veilige en commerciële inzet en technologische 

ontwikkeling van wind op zee, waterstof en CCS zowel nationaal als 

internationaal, waaronder onder meer het Londenprotocol, het 

OSPAR-Verdrag en relevante EU-regelgevingkaders. 

 

Verder gaat het over het voorbereiden en opstellen van een bilaterale 

overeenkomst om grensoverschrijdend transport mogelijk te maken 

met het oog op permanente koolstofopslag en de uitwisseling van 

kennis inzake wind op zee, onder meer door voort te bouwen op de 

bestaande samenwerking in de North Sea Energy Cooperation en 

analyses op technische, economische en milieuaspecten met 

betrekking tot wind op zee en transportinfrastructuur. Ook is er de 

import en export van hernieuwbare of koolstofarme waterstof. 

 

Uiteraard zijn er ook andere onderwerpen waarover de partijen 

gezamenlijk kunnen beslissen. 

 

Op dezelfde dag dat de Noorse eerste minister hier was, hebben wij 

ook een ontmoeting gehad met Equinor, het Noorse staatsbedrijf. Het 

ging toen over verschillende projecten, bijvoorbeeld H2BE in Gent. 

Dat is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van waterstof. 

 

Ik was bij het gesprek aanwezig en ik heb zelf ook het belang van de 

Noordzee beklemtoond in het kader van hybride interconnectoren 

voor elektriciteitsdistributie in Europa. Er is nu nood aan een concreet 

werkplan inzake de opvolging van het memorandum. Het MOU, dat 

door beide regeringsleiders ondertekend werd, geeft alvast een basis 

voor de toekomstige concrete uitwerkingen. Op technisch niveau zal 

er effectief een werkplan opgemaakt worden, waarbij onze beide 

netbeheerders betrokken zullen worden, om concreet invulling te 

geven aan die aspecten. 

 

Het is één zaak om een MOU af te sluiten, het is een andere zaak om 

met dat MOU aan de slag te gaan. Er is H2BE en ook die 

samenwerking tussen onze netbeheerders. Er zijn ook de projecten 

van vandaag. Die zijn iets ruimer dan de federale bevoegdheid en die 

12.03  Tinne Van der Straeten, 

ministre: La Norvège est un 

partenaire stable et à long terme 

pour l'Europe, notamment en ce 

qui concerne le gaz naturel. Le 

memorandum of understanding 

que nous avons conclu a pour 

objectif de promouvoir la 

coopération en matière d'énergie 

éolienne en mer, d'hydrogène et 

de capture et stockage du carbone 

(CSC), mais aussi de partager les 

connaissances techniques, les 

avis, les compétences et l'exper-

tise. Nous coopérerons sur une 

base réglementaire et préparerons 

un accord bilatéral afin de 

permettre le transport transfronta-

lier en vue du stockage permanent 

du carbone. Nous préparons 

également une coopération en 

matière d'importation et d'expor-

tation d'hydrogène renouvelable 

ou à faible teneur en carbone. 

 

Nous avons également discuté 

avec Equinor, l'entreprise publique 

norvégienne, de divers projets tels 

que H2BE à Gand dans le 

domaine de l'hydrogène. J'ai 

souligné l'importance de la mer du 

Nord dans le cadre des 

interconnecteurs hybrides pour la 

distribution d'électricité en Europe. 

À présent, il faut élaborer un plan 

de travail concret relatif au suivi du 

mémorandum d'entente. 
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zijn vooral een gewestelijke bevoegdheid inzake afvang en transport 

van CO2. Dat zijn drie elementen waarmee echt concreet aan de slag 

wordt gegaan. 

 

Het is dus een goede basis. Het MOU is ondertekend een paar dagen 

voor de inval van Rusland in Oekraïne. Het is een goede zaak dat wij 

dat MOU hebben voor die strategische samenwerking op het vlak van 

energie tussen onze beide landen.  

 

12.04  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, enkele dagen of 

weken geleden heeft een commentator in de pers gezegd dat de term 

energieonafhankelijkheid nu in de politiek zeer lichtzinnig gebruikt 

wordt. Ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken. Persoonlijk 

meen ik dat dit weer een goede stap is. Ik ben echter de eerste om 

toe te geven, en mijnheer Cogolati is hier niet meer, dat wanneer wij 

een pleidooi houden voor nucleaire ontwikkelingen, daar uiteraard 

uranium mee gepaard gaat. Dat moet geïmporteerd worden. Maar 

goed, Noorwegen en Denemarken hebben overschotten van 

hernieuwbare energie, dat is ook import. Laten we dus ophouden met 

de discussies daarover. We kunnen hier niet 100 % van onze energie 

hernieuwbaar produceren. Laten we de semantische discussies over 

afhankelijkheid achterwege laten, maar dan wel in beide richtingen. 

 

12.04  Kurt Ravyts (VB): Ces 

derniers temps, le terme 

d'indépendance énergétique est 

utilisé à tort et à travers. Pour 

l'énergie nucléaire, il faut aussi 

importer de l'uranium. La Norvège 

et le Danemark ont des excédents 

d'énergie renouvelable, mais là 

aussi, c'est une question 

d'importation. Nous ne pouvons 

pas produire nous-mêmes les 

capacités pour couvrir nos besoins 

énergétiques entièrement à l'aide 

d'énergies renouvelables. 

 

12.05  Kris Verduyckt (Vooruit): Wat ik uit het gesprek met de 

Zweedse ambassadeur en uit uw antwoord afleid, is dat er in die 

landen toch een sterke band bestaat tussen de overheid en bedrijven 

die samen aan de slag willen gaan om de energietransitie vooral niet 

te missen. Dat is toch iets heel belangrijks voor ons bedrijfsleven. Ik 

ontvang daar namelijk soms gemengde signalen. De Scandinavische 

landen zijn dus niet alleen interessant om inspiratie op te doen, maar 

ook om er concrete projecten mee uit te voeren. Hans Bruyninckx 

verwees in de klimaatdialoog van deze ochtend ook naar deze landen 

als bijzonder interessant met betrekking tot hun klimaatpolitiek.  

 

Ik kan u dus garanderen dat in de vriendschapsgroepen het thema 

energie ook steeds bovenaan de gesprekslijst zal staan. 

 

12.05  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Dans les pays scandinaves, un 

lien fort unit les pouvoirs publics et 

les entreprises qui oeuvrent à la 

transition énergétique. C'est 

également intéressant pour nos 

entreprises. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

13 Vraag van Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het Memorandum of 

Understanding tussen het Verenigd Koninkrijk en België rond energiesamenwerking" (55025964C) 

13 Question de Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le protocole d'entente entre le 

Royaume-Uni et la Belgique concernant la coopération énergétique" (55025964C) 

 

13.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, u hebt diezelfde dag 

ook een MOU ondertekend over de versterking van de 

energiesamenwerking met het Verenigd Koninkrijk. 

 

We weten al een tijd dat de Nemo Link zal worden aangevuld met een 

tweede interconnectiekabel, Nautilus. Dan hebben we het inderdaad 

over het geplande energie-eiland en de hybride interconnectie, over 

een rechtstreekse uitwisseling van stroom en een ontsluiting van 1,4 

gigawatt aan offshore-energie en ook over nieuwe windparken die op 

het eiland kunnen worden aangesloten. 

 

België en het Verenigd Koninkrijk gaan ook samenwerken aan de 

13.01  Kurt Ravyts (VB): La 

ministre a conclu avec le 

Royaume-Uni un memorandum of 

understanding sur le renforcement 

de la coopération énergétique 

entre nos deux pays. Outre le 

Nemo Link, un deuxième câble 

d'interconnexion, le Nautilus, qui 

est considéré par la Commission 

européenne comme un project of 

common interest et qui est 

également lié au projet de 
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ontwikkeling en het gebruik van koolstofarme waterstof en 

koolstofopvang en -opslag. De Europese Commissie selecteerde 

Nautilus drie jaar geleden al als een project of common interest (PCI). 

Ik ga ervan uit dat de timing, de locatie, het tracé, de capaciteit en in 

het algemeen de haalbaarheid al werden onderzocht. 

 

Vorig jaar werd de aanbesteding voor het geotechnisch onderzoek 

gelanceerd door Elia in de context van een route-uitlijning. Het heel 

belangrijke contract voor zeebodemonderzoek, verdeeld in vier 

percelen, moet worden gegund. 

 

Kunt u wat meer gedetailleerde toelichting geven bij dit MOU? Wat is 

de stand van zaken inzake Nautilus? Klopt het dat er nog geen 

contracten gegund zijn voor het marien geofysisch onderzoek voor de 

kabel en het platform, voor het ondiep marien geotechnisch 

onderzoek en voor de twee kavels voor diepzee geotechnisch 

onderzoek op 50 tot 100 m onder de zeebodem? Wat is het tijdspad 

dat Elia opgeeft voor de komende jaren? Ik heb begrepen dat er nog 

wel wat tijd is, aangezien het energie-eiland pas in 2030 operationeel 

zal worden. 

 

développement d'une île 

énergétique. Un appel d'offres 

pour la recherche géotechnique a 

été lancé l'an dernier par Elia. 

Parallèlement, la Belgique et le 

Royaume-Uni vont également 

coopérer à un projet de 

développement d'hydrogène à 

faible teneur en carbone et à de 

projets de collecte et de stockage 

d'hydrogène. 

 

La ministre peut-elle commenter le 

memorandum of understanding? 

Est-il exact que dans le cadre du 

projet Nautilus, aucun contrat pour 

l'étude géophysique en mer et 

pour l'étude géotechnique à 50 à 

100 m en dessous du niveau de la 

mer n'a encore été attribué? Quel 

est le calendrier d'Elia pour ce 

projet? 

 

13.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Ravyts, ik wil even 

ingaan op uw opmerking van daarnet over energieonafhankelijkheid. 

U sprak in dat verband over 'te pas en te onpas'. Het is correct dat dat 

nu heel erg naar voren wordt geschoven, omdat wij worden 

geconfronteerd met die afhankelijkheid. Voor mij is er wel een 

verschil. Vergelijk maar eens de Europese kaart van de olie- en 

gaspijpleidingen vanuit Rusland naar het binnenland met de aanleg 

van een windnetwerk op zee. In beide gevallen blijft men inderdaad 

importeren, maar er is wel een totaal andere import als men de 

Noordzeelanden met elkaar verbindt en die overschotten verdeelt 

richting het continent. Dan is men niet afhankelijk van een land.  

 

Ik wil misschien de vergelijking maken met waterstof. Ik weet dat dat 

niet in uw vraag zat, maar bij waterstof zetten wij sowieso ook in op 

import. Daarbij moeten wij ook een strategische benadering hanteren: 

hoe positioneren wij ons ten aanzien van de verschillende MOU's die 

wij hierover ondertekenen? Die reflectie nemen wij inderdaad mee om 

ons beleid juist te ijken. 

 

Wat het MOU met het Verenigd Koninkrijk betreft – ondertekend op 

dezelfde dag – zijn de onderhandelingen tussen België en het VK over 

een tweede interconnector reeds gestart in 2019. Zij zijn toen ook 

geïntroduceerd en geaccepteerd op de vierde PCI-lijst, de 

interconnectie tussen de Antwerpse regio en de omgeving van 

Kemsley, nu bekend als Nautilus. Het is een hybride project dat niet 

alleen gaat over de bouw van een tweede onderzeese interconnector 

tussen België en het VK, maar ook zal aansluiten op een aantal 

windparken in het VK. Vermits het VK ondertussen uit de EU is 

gestapt, is dat niet langer een PCI, maar zal het de status van een 

project of mutual interest krijgen. 

 

Daarop is besloten tussen beide landen een MOU af te sluiten, dat 

bedoeld is voor de ontwikkeling van de energie-interconnectie tussen 

de deelnemers, voor het efficiënte gebruik van de infrastructuur en 

voor de samenwerking van de deelnemers op dit gebied. 

13.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: En ce qui concerne 

l'indépendance énergétique, je 

souhaite établir une distinction 

entre les infrastructures d'ache-

minement de pétrole et de gaz au 

départ de la Russie et l'aménage-

ment d'un réseau éolien en mer. 

Dans les deux cas, on continue 

d'importer de l'énergie mais pour 

le réseau éolien, les infrastruc-

tures des pays de la Mer du Nord 

sont reliées entre elles et les 

excédents partagés avec le 

continent. En d'autres termes, on 

ne dépend pas d'un seul pays. 

 

Nous allons également importer 

de l'hydrogène pour lequel nous 

avons conclu plusieurs 

memorandums of understanding. 

Nous devons également aborder 

ces questions sous un angle 

stratégique. 

 

Les négociations avec le 

Royaume-Uni concernant un 

deuxième interconnecteur ont déjà 

démarré en 2019. Le câble 

Nautilus entre la région d'Anvers 

et la région de Kemsley avait en 

effet été reconnu comme project 

of common interest (PCI). Le 

Royaume-Uni ayant dans 

l'intervalle quitté l'UE, il ne s'agit 
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De bepalingen in dit MOU zijn in overeenstemming met de afspraken 

in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de 

Europese Unie. Het MOU verwijst niet naar een specifiek project, daar 

het Verenigd Koninkrijk voor elk energieproject moet tenderen, maar 

verklaart de intentie van beide landen samen te werken en te streven 

naar het aanmoedigen en bevorderen van strategische en technische 

samenwerking tussen hun systeembeheerders, regulatoren en 

belanghebbenden. 

 

Werkgroepen, naar analogie van de methodologie voor de Triton Link 

met Denemarken, zullen in de volgende week opgestart worden om 

het Nautilusproject verder uit te werken, ook in samenwerking met de 

netbeheerders en de regulatoren. 

 

Het MOU is op mijn vraag verder uitgebreid tot decarbonisering, zodat 

beide landen verder kunnen samenwerken op andere domeinen dan 

alleen elektriciteitsconnectie, bijvoorbeeld voor waterstof of CCS, 

waarvoor dan ook zo snel mogelijk werkgroepen zullen worden 

opgestart om dit verder uit te werken. 

 

Er zijn op dit moment geen vergunningen aangevraagd, dus ook niet 

toegekend. Beide netwerkoperatoren, Elia en National Grid, werken 

ondertussen wel verder aan de verbinding. 

 

De reglementering in het Verenigd Koninkrijk verandert, dus nu 

kunnen nog niet alle vergunningen uitgereikt worden en moeten de 

aan te sluiten windparken nog aangeduid worden. 

 

Alles zal opgevolgd worden in de werkgroep Nautilus, die ik daarnet 

aanhaalde. De tijdlijn is op dit moment high level en moet tegen het 

einde van dit jaar concreter ingevuld worden. Zij moet onder andere 

opgenomen worden in het investeringsplan van Elia. Op dit moment is 

3 jaar de verwachting voor het vergunningsproces en het 

commerciële en tenderproces, zodat een finale beslissing genomen 

kan worden in 2025. Dan kan gestart worden met de bouw zodat de 

interconnector voor 2030 in gebruik genomen kan worden. 

 

plus d'un PCI mais d'un project of 

mutual interest (PMI).  
 

Il a donc été décidé de la 

conclusion entre les deux pays 

d'un memorandum of 

understanding sur le développe-

ment et l'utilisation efficace de 

l'infrastructure d'interconnexion. 

 

Les termes de l'accord se situent 

dans le prolongement des accords 

inscrits dans la convention de 

commerce et de coopération 

conclue entre le Royaume-Uni et 

l'UE. Cet accord ne se réfère pas 

à un projet spécifique mais décrit 

l'intention des deux pays d'encou-

rager la coopération stratégique et 

technique entre les gestionnaires 

de système, les régulateurs et les 

parties prenantes. Des groupes de 

travail seront mis en place pour 

élaborer plus avant le 

projet Nautilus. 

 

À ma demande, le memorandum 

of understanding a été complété 

par un chapitre sur la 

décarbonisation, afin que les deux 

pays puissent également coopérer 

à des projets concernant 

l'hydrogène (carbon capture and 

storage - CCS). 

 

Aucun agrément n'a encore été 

demandé. Les opérateurs du 

réseau, Elia et National Grid, 

continuent dans l'intervalle à 

l'aménagement d'une connexion. 

La réglementation étant en cours 

de changement au Royaume-Uni, 

tous les agréments ne peuvent 

encore être délivrés. 

 

D'ici la fin de l'année, le calendrier 

doit être défini plus concrètement 

et intégré dans le plan d'investis-

sement d'Elia. Nous prévoyons 

une période de trois ans pour le 

processus d'agrément et la 

préparation de l'offre, afin qu'une 

décision finale puisse être prise en 

2025. La construction pourra alors 

être entamée, afin que 

l'interconnecteur puisse être mis 

en servie à partir de 2030.  
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13.03  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, dank u wel voor uw 

update. 

 

Mijnheer de voorzitter, ik meen dat het interessant is om Elia in de 

loop van dit jaar voor al deze projecten naar onze commissie uit te 

nodigen, specifiek met het oog op de geplande investeringen. Er is 

immers een link met de energienorm, en dus ook met de begroting, 

veronderstel ik. 

 

Het zijn allemaal projecten in progress die over verschillende jaren 

lopen, maar het is niet onnuttig de netbeheerder naar hier te laten 

komen. 

 

13.03  Kurt Ravyts (VB): Il serait 

intéressant que la commission 

invite des représentants d'Elia 

pour qu'ils viennent commenter les 

investissements programmés. Il y 

a également aussi un lien entre la 

norme énergétique et le budget. 

 

De voorzitter: Ik wil verwijzen naar mijn eerdere opmerking. Ik ben 

geen beroepspessimist die alles verkeerd ziet lopen, maar er komen 

veel tijdslijnen die elkaar overlappen, en die ook kritisch maken of iets 

kan werken of niet. Het zwakste onderdeel bepaalt de ingebruikname. 

Wij kunnen immers geen omwegen gebruiken om de energie te doen 

stromen. 

 

Misschien is dit een zaak die wij tijdens de regeling der werkzaam-

heden kunnen bekijken. Wij kunnen ook samen met het kabinet 

bekijken wat er gebeurt, maar Elia zal daar ook zeker een rol in 

krijgen. 

 

Ik blijf erbij, eenvoudige schema's waarop men de kritische tijdstippen 

ziet, en waarmee men een algemeen budgetbeheer kan opvolgen, 

zouden zeer nuttig zijn voor het Parlement. 

 

Le président: Je constate que de 

nombreuses lignes du temps se 

chevauchent. Le maillon le plus 

faible sera déterminant pour la 

mise en service.  

 

Je réitère ma demande de 

privilégier un schéma simple, avec 

des moments critiques et une 

gestion générale du budget. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

14 Question de Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Le manque de moyens pour 

le fonds social énergie" (55026062C) 

14 Vraag van Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het gebrek aan middelen 

voor het sociaal energiefonds" (55026062C) 

 

14.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw de minister, de hoge energieprijzen zorgen voor steeds 

meer betalingsmoeilijkheden voor de gezinnen. Het gaat al lang niet 

meer om de meest kwetsbaren, want ook de middenklasse komt in de 

problemen. Het sociaal energiefonds ondersteunt de OCMW's in hun 

hulp voor mensen met betalingsproblemen. Een rondvraag van De 

Standaard enkele weken geleden leverde echter een somber beeld 

op, want een aanzienlijk deel van de OCMW’s ziet de hulpvragen met 

een kwart tot de helft toenemen. Volgens een teambegeleider 

schuldbemiddeling boeten steeds meer mensen in op levenskwaliteit. 

Vandaag organiseert de RTBF daarover trouwens een themadag 

samen met Test Aankoop. Er komen enorm veel vragen binnen en er 

zijn pakkende getuigenissen te horen, bijvoorbeeld van mensen die 

zelfs hun licht uitknippen omdat ze niet weten hoe ze moeten 

besparen. Vaak gaat het over mensen met een job. De 

teambegeleider schuldbemiddeling noemt de huidige crisissituatie 

ongezien. 

 

Bij het begin van deze legislatuur beloofde u samen met uw collega-

minister voor Armoedebestrijding, mevrouw Lalieux, dat deze regering 

zou zorgen voor voldoende middelen voor het sociaal energiefonds. 

14.01  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Depuis longtemps déjà, les 

prix élevés ne constituent un 

problème non seulement pour les 

plus vulnérables de notre société 

mais aussi pour la classe 

moyenne. Le fonds social pour 

l'énergie a pour vocation de 

soutenir les CPAS qui viennent en 

aide aux personnes confrontées à 

des problèmes de paiement, car 

de nombreux CPAS voient les 

demandes d'aide augmenter de 25 

à 50 %. 

 

La ministre peut-elle commenter 

cette situation? Quand oeuvrera-t-

elle à la mise en place d'un 

mécanisme d'indexation? 
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Al eerder heb ik in de commissie voor Energie aangeklaagd dat er 

momenteel onvoldoende middelen zijn. Dat kwam in december reeds 

naar boven in onze hoorzitting over de hoge energieprijzen. 

 

Mevrouw de minister, mijn eerste vraag luidt dan ook wat u, samen 

met uw collega-minister Lalieux, ondertussen als actie hebt 

ondernomen. In de pers sprak minister Lalieux van een belangrijk 

overleg met de OCMW-federaties, ondertussen een drietal weken 

geleden. Wat kwam er uit dat overleg? Hoeveel middelen komt het 

fonds vandaag tekort om aan alle noden te voldoen? Op 24 januari 

heb ik daarover al een schriftelijke vraag ingediend, maar daarop heb 

ik nog geen antwoord ontvangen. 

 

Zal de regering voldoende budget uittrekken voor het sociaal 

energiefonds, zodat het fonds aan alle noden kan voldoen?  

 

Wellicht zult u antwoorden dat er een bijkomende dotatie noodzakelijk 

is, boven op wat u al gegeven hebt, om aan alle noden te voldoen. 

Daarnaast is ook een aanpassing van het indexeringsmechanisme 

noodzakelijk, ook een oud zeer, zodat de middelen van het fonds de 

reële prijsstijgingen kunnen volgen. 

 

Kortom, hoe ver bent u daarin gevorderd? Wanneer zult u werk 

maken van het indexeringsmechanisme en van voldoende middelen 

voor het fonds? 

 

14.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Warmoes, u hebt het over uitspraken van mijn collega-

minister Lalieux in de pers over een overleg met de OCMW-

federaties. De OCMW's vallen onder haar bevoegdheid en ik kan 

uiteraard niet antwoorden op de vraag wat er uit dat overleg komt. 

 

Inzake het sociaal energiefonds wil ik er graag op wijzen dat wij op 

twee momenten gezorgd hebben voor bijkomende financiering. Het 

eerste element is dat wij er als regering voor gekozen hebben om de 

ingeschreven financiering niet te bevriezen. Het standaardbeleid van 

de vorige regering bestond erin de middelen niet te indexeren. In het 

Parlement hebben wij dat ongedaan gemaakt en met de huidige 

regering zetten wij dat beleid voort. We dus keren niet terug naar de 

praktijk van de vorige regering. Dat zorgt voor 8 miljoen euro 

bijkomende middelen voor het fonds. Daarnaast is er, in het licht van 

het eerste energiepakket, beslist om 16 miljoen euro bijkomende 

financiering uit te trekken die de OCMW's in 2022 kunnen inzetten. 

Voor de inzet van die middelen is er ook een rondzendbrief verspreid 

door minister Lalieux en mijzelf, waarin wij focussen op een 

preventieve inzet ervan. Collega Lalieux en ik hebben er altijd voor 

gepleit om het fonds van bijkomende middelen te kunnen voorzien en 

daarbij aandacht te hebben voor preventief sociaal energiebeleid. 

 

De aanpassing van het indexeringsmechanisme maakt op dit ogenblik 

geen voorwerp uit van een consensus binnen de regering. 

 

Er is aan de ene kant de financiering van het fonds en de vragen 

daarover zijn helemaal terecht. We beantwoorden er gedeeltelijk aan 

door de middelen wel te kunnen indexeren en bijkomende financiering 

te voorzien. Aan de andere kant is er ook de vraag over de inzet van 

die middelen. De wet maakt effectief het onderscheid en voorziet 

zowel de preventieve als curatieve piste. We mogen dat preventieve 

14.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Les CPAS ne relèvent 

pas de ma compétence. 

 

Le gouvernement fédéral a 

renforcé les moyens du fonds 

social pour l'énergie à concurrence 

de 8 millions d'euros en ne gelant 

pas le financement inscrit, comme 

l'avait fait le gouvernement précé-

dent, et via les 16 millions d'euros 

du premier Paquet Énergie. La 

ministre Lalieux et moi-même 

avons toujours plaidé en faveur 

d'un renforcement des moyens du 

fonds et d'une attention 

particulière, à cet égard, pour une 

politique énergétique sociale 

préventive. L'aspect préventif ne 

peut être perdu de vue. Le curatif 

et le préventif doivent aller de pair. 

La circulaire de la ministre Lalieux 

et de moi-même tend à un 

meilleur encadrement des 

moyens. 

 

L'adaptation des mécanismes 

d'indexation ne fait pas l'objet d'un 

consensus au sein du 

gouvernement. 
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aspect niet uit het oog verliezen. Samen met de OCMW's kunnen we 

daar nog een lange weg afleggen. Vandaag is er heel veel focus op 

het curatieve aspect, niet onterecht. De middelen worden vaak 

curatief ingezet in het kader van een bredere schuldbemiddeling en 

bredere schuldproblematiek. Dat is effectief het eerste dat gedaan 

kan worden. Curatief en preventief zouden echter meer hand in hand 

mogen gaan. We hebben dat geprobeerd via de omzendbrief meer 

omkadering te geven aan de middelen van 16 miljoen van eerder 

begin dit jaar. 

 

14.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): De maatregelen die u 

genomen hebt, juichen wij toe. U hebt ook wel erkend dat die 

onvoldoende zijn. Er is blijkbaar geen consensus in de regering voor 

de aanpassing van het indexeringsmechanisme, wat ik betreur. Twee 

jaar geleden vond er een hoorzitting plaats over het sociaal 

energiefonds met de federaties van OCMW's. Daaruit bleek dat 

zolang de middelen niet voldoende zijn, het preventieve deel, dus het 

aanmoedigen van of helpen bij de aankoop van energiezuinige 

toestellen, wegvalt. U wijst daar terecht op en wil de preventie meer 

naar voren brengen. Dat valt nu net weg als er niet genoeg middelen 

zijn. Dat is logisch. Eerst wordt de brand geblust en dan pas kan aan 

andere maatregelen worden gedacht. Dat is een extra argument om 

voldoende middelen uit te trekken. Hopelijk blijft u daar verder voor 

strijden als er geen eenheid over is in de regering. 

 

Ik zal daar u verder vragen over blijven stellen, zolang het niet genoeg 

is. We hebben ook kunnen vaststellen dat het geen onderdeel is van 

het akkoord dat u maandag afsloot. 

 

14.03  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Nous saluons ces mesures, 

mais la ministre a reconnu elle-

même qu'elles étaient 

insuffisantes. L'aspect préventif 

restera à la traîne si les moyens 

sont insuffisants. Espérons que la 

ministre continuera à lutter dans 

ce sens. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

15 Question de Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les questions écrites 

restées sans réponse" (55026063C) 

15 Vraag van Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Onbeantwoorde 

schriftelijke vragen" (55026063C) 

 

15.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw de minister, ik heb tussen 21 en 27 januari 24 schriftelijke 

vragen ingediend. Volgens artikel 123 van het Kamerreglement is de 

termijn voor het beantwoorden van schriftelijke vragen 20 werkdagen, 

dus ongeveer een maand. Tot nog toe heb ik echter slechts één 

antwoord gekregen. 

 

Mijn vraag is dus simpel. Waar blijven die antwoorden? Hoe komt het 

dat er zoveel achterstand is? Al kan ik mij natuurlijk inbeelden dat u 

drukke tijden beleeft, maar dat belet niet dat wij antwoorden 

verwachten op onze vragen. 

 

15.01  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Entre le 21 et le 27 janvier, 

j'ai déposé 24 questions écrites. 

Le délai pour répondre aux 

questions écrites est de vingt jours 

et je n'ai encore reçu qu'une seule 

réponse.  

 

Pourquoi les autres réponses se 

font-elles attendre? Comment 

expliquez-vous cet important 

arriéré? 

 

15.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Warmoes, ik wil mij excuseren voor het feit dat wij die timing 

niet halen. Wat u zegt, is juist: mijn medewerkers zijn overbevraagd. 

Evengoed is het juist dat het Parlement niet verstoken kan blijven van 

antwoorden. 

 

Op 25 januari hebben wij via de Kamer drie vragen ontvangen. Op 

26 januari volgden elf vragen en op 28 januari negen vragen. Van 

15.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Je vous présente mes 

excuses pour notre incapacité à 

respecter les délais. Mes 

collaborateurs sont submergés de 

questions. Sur les dix-neuf 

questions que nous avons reçues 

les 25, 26 et 29 janvier, cinq ont 
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deze vragen zijn er vijf beantwoord en verzonden naar de diensten 

van de Kamer. Wij stellen alles in het werk om de overige vragen zo 

spoedig mogelijk te beantwoorden. Drie antwoorden zijn alvast 

gefinaliseerd en zullen u eerstdaags bereiken. 

 

déjà fait l'objet de réponses qui ont 

été envoyées à la Chambre. Il sera 

répondu aussi rapidement que 

possible aux autres questions. 

 

15.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw de minister, er kan natuurlijk altijd wat vertraging zijn, ook bij 

de diensten. Het gaat natuurlijk vaak om actualiteitsvragen en als men 

zeven weken later nog geen antwoord heeft, is de actualiteit reeds 

voor een stuk voorbij. Ik begrijp dat u ervan werk maakt en ik zie de 

antwoorden tegemoet. 

 

15.03  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Un peu de retard est 

toujours admissible mais si la 

réponse aux questions d'actualité 

se fait attendre, la question perd 

évidemment son caractère 

d'actualité.  

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

16 Question de Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "L'écrémage des superprofits 

dans le secteur énergétique" (55026065C) 

16 Vraag van Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Het afromen van de 

overwinsten in de energiesector" (55026065C) 

 

16.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, al sinds 

het begin van de energiecrisis wijzen wij erop dat er ook winnaars zijn 

in de energiecrisis. De energiemultinationals boeken op dit moment 

gigantische woekerwinsten. Het Franse Total boekte vorig jaar meer 

dan 13 miljard euro winst, bij ons is het ENGIE Electrabel dat slapend 

rijk wordt. U hebt al heel vaak gezegd dat niemand zich mag verrijken 

in deze crisis, maar de regering heeft tot heden nog geen enkele 

concrete maatregel genomen om de overwinsten van de 

energiesector af te romen.  

 

Meer nog, u zei gisteren expliciet dat u wacht op een initiatief van de 

Europese Commissie, terwijl zowel het Internationaal Energie-

agentschap als de Europese Commissie vorige week nog de lidstaten 

hebben opgeroepen om de overwinsten te belasten en met die 

inkomsten de energiefactuur te verlagen. Fiscaliteit is immers nog 

steeds een bevoegdheid van de nationale regeringen. U stuurt de 

mensen dus eigenlijk van het kastje naar de muur, mevrouw de 

minister. Waar wacht de regering nog op? Bij gebrek aan initiatief van 

de regering heeft mijn fractie vorige week dan maar zelf een 

wetsvoorstel ingediend voor het invoeren van een overwinstentaks, in 

overeenstemming met de aanbevelingen van het Internationaal 

Energieagentschap. Een ontwerp van de regering maakt echter nog 

altijd meer kans in het Parlement.  

 

Zal de regering überhaupt nog actie ondernemen om de overwinsten 

af te romen? Gisteren communiceerde de regering dat u bij het 

uitblijven van een Europees initiatief pas in juni 2022 een eigen 

initiatief zult uitwerken. Waarom zult u dat pas zo laat doen, want alle 

elementen liggen op tafel? De cijfers zijn er en er is groen licht van de 

CREG en van de Europese Commissie.  

 

De CREG heeft voorts een rapport over de overwinsten opgesteld, 

maar daar staan niet echt cijfers in. U hebt de CREG gevraagd om 

die cijfers vrij te geven en ik heb begrepen dat de CREG nu 

onderhandelt met ENGIE om ze te krijgen. Eind deze maand zouden 

de cijfers komen. Ik hoop dat u hierop toeziet.  

 

16.01  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Les gagnants de cette crise 

de l'énergie, ce sont les 

multinationales du secteur qui 

réalisent des bénéfices gigantes-

ques. La ministre dit qu'elle attend 

une initiative de la Commission 

européenne mais la semaine 

dernière encore, cette dernière a 

lancé aux États membres ainsi 

qu'à l'Agence Internationale de 

l'Énergie un appel leur demandant 

de taxer les bénéfices usuraires et 

d'affecter la recette de cette 

imposition à l'abaissement de la 

facture énergétique.  

 

Pourquoi le gouvernement, en 

l'absence d'une initiative euro-

péenne, attend-il le mois de juin 

pour prendre des mesures? 

J'espère qu'il veille également à ce 

que la CREG publie les chiffres 

relatifs aux surprofits. La ministre 

prépare-t-elle un projet de loi 

tendant à l'écrémage des 

surprofits?  
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Ten derde hebt u nogmaals bijkomend onderzoekswerk gevraagd. Als 

ik mij niet vergis, gaat het over het concretiseren van de overwinsten 

van de gascentrales. We hebben daarover gisteren trouwens ook 

cijfers gezien. Bijkomend cijferwerk kan altijd, maar dat mag u niet 

weerhouden om al vaart te maken met een juridisch voorstel voor het 

afromen van die overwinsten. 

 

Welke concrete stappen hebt u al ondernomen op juridisch vlak? 

Werkt u aan een wetsontwerp voor het afromen van die overwinsten? 

Indien ja, wanneer mogen we dat ontvangen? Indien neen, waarom 

nog niet? 

 

16.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Warmoes, ik werk 

aan een slimme oplossing gericht op dat wat de energiemarkt 

momenteel zo duur maakt voor alle afnemers, bedrijven en gezinnen, 

niet alleen in België, maar in heel Europa, en die het irrationeel 

gedrag van traders op die Europese gashubs moet kalmeren. 

 

Noem het gerust een oorlogsmaatregel, maar het zal wel de gasprijs 

in Europa naar beneden halen. Als we de gasprijs onder controle 

krijgen, dan krijgen we ook de elektriciteitsprijs onder controle en zijn 

er veel minder woekerwinsten die we met allerlei juridische moeilijke 

constructies moeten afromen. Het begint al met de definitie van 

woekerwinst zelf. De moeilijkheid die ook de CREG ondervond in haar 

rapport met de definitie daarvan was bijvoorbeeld al frappant. 

 

Op zich is een plafonnering van de gasprijzen efficiënter en sneller, 

want tegen dat men inkomsten van taksen op woekerwinsten heeft, is 

het al veel te laat om de mensen daarmee terug te betalen. Men moet 

die terugbetaling, niet alleen aan gezinnen, maar ook aan 

zelfstandigen en bedrijven, dan ook nog organiseren en dan riskeert 

men een juridische mallemolen. 

 

Dit is de piste waaraan we werken, maar wees gerust. We hebben de 

CREG gevraagd om verder te objectiveren wat die woekerwinsten zijn 

en de regering heeft maandag effectief besloten om zelf een initiatief 

te nemen richting de zomer. Gelet op de complexiteit hiervan, met 

zowel het in kaart brengen als andere zaken, zoals TotalEnergies in 

Frankrijk en waarnaar u verwijst, wachten wij op de input van de 

CREG aan wie we hebben gevraagd om concrete voorstellen ter zake 

te formuleren. 

 

16.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Je cherche à mettre en 

place une solution intelligente pour 

calmer le comportement irrationnel 

des traders sur les hub gaziers 

européens. Si nous gardons le 

contrôle des prix du gaz, nous 

contrôlerons également les prix de 

l'électricité et il y aura moins de 

bénéfices usuraires que nous 

pouvons difficilement écrémer par 

des constructions juridiques. Un 

premier problème à surmonter 

sera de définir ce qu'il convient 

d'entendre par bénéfices 

usuraires. Le plafonnement des 

prix du gaz est plus efficace et 

plus rapide. 

 

Parallèlement, il a été demandé à 

la CREG d'objectiver les bénéfices 

usuraires et le gouvernement a 

décidé mardi dernier de prendre à 

cet égard une initiative d'ici à l'été. 

La CREG formulera des 

propositions concrètes.  

 

16.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, ik ben 

zwaar teleurgesteld door uw antwoord. 

 

Eigenlijk zegt u nu dat u helemaal niet van plan bent om die 

overwinsten af te romen. U zegt niet te weten wat de definitie ervan 

precies is en dat we beter kunnen proberen de gasprijs naar beneden 

te krijgen, zodat er minder overwinsten worden geboekt. 

 

Volgens het Internationaal Energieagentschap zouden die 

overwinsten 200 miljard euro bedragen. Dat geld is sowieso binnen. 

Er is natuurlijk een verband met de povere maatregelen die uw 

regering neemt, met het bezwaar van de liberalen, en misschien ook 

van anderen, dat het weegt op de begroting. Als u het geld niet gaat 

halen waar het zit, dan kunt u ook maar weinig ingrijpen, maar 

ondertussen worden de mensen wel met betalingsproblemen 

geconfronteerd. 

16.03  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Selon l'Agence interna-

tionale de l'Énergie, les surprofits 

s'élèvent à 200 milliards d'euros. 

Les mesures qui ont été prises ne 

sont pas suffisamment ambi-

tieuses et les initiatives nouvelles 

sont une fois de plus reportées. Il y 

a bel et bien des acteurs qui 

s'enrichissent et la ministre ne 

prend aucun mesure pour 

remédier à cette situation.  
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De maatregelen die u neemt, zijn niet ambitieus genoeg. U stelt het 

altijd maar uit. U zegt dat niemand zich mag verrijken, maar in de 

realiteit zijn er wel degelijk partijen die zich verrijken en u doet daar 

niets aan. Waarvan akte. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

17 Question de Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les nouvelles centrales au 

gaz supplémentaires et le volume des enchères T-4 en 2022" (55026066C) 

17 Vraag van Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De bijkomende nieuwe 

gascentrales en het volume van de T-4-veiling in 2022" (55026066C) 

 

17.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, 

afgelopen week vond er een hoorzitting plaats met de CREG over de 

volgende subsidieronde van het CRM in september 2022. De CREG 

gaf in haar voorstel voor het veilingsvolume van de volgende T-4-

veiling weer zeer scherpe kritiek op Elia en haar manier van werken. 

Ik zal nu even niet ingaan op het feit dat het rapport werd 

gepubliceerd hoewel dat niet had mogen gebeuren. 

 

Netbeheerder Elia weigert tot op heden gedetailleerde kwantitatieve 

informatie te delen en dreigt daardoor het veilingsvolume weer te 

overschatten. Uit de cijfers van Elia – die de CREG voor alle 

duidelijkheid dus zeer sterk betwist – blijkt dat er tegen 2026 één à 

twee nieuwe gascentrales noodzakelijk zijn, of toch minstens het 

volume dat daarmee overeenkomt. Ons baserend op de cijfers van 

het netbeheerdersverslag van Elia komen wij dus tot dezelfde 

conclusie. Zo moeilijk is dat namelijk niet. Men moet enkel de juiste 

cijfers optellen en aftrekken. Toch heeft Elia in de pers ontkend dat er 

in de volgende nieuwe veiling nieuwe gascentrales zouden 

aankomen.  

 

Ook u verklaarde dat u niet begreep hoe de VRT, die dat allemaal 

uitbracht, of de CREG tot die conclusie kwamen. Nogmaals, het volgt 

rechtstreeks uit de resultaten van dat netbeheerdersverslag. Het is 

wel zo dat de CREG zegt dat het verslag van Elia veel fouten en 

onzorgvuldigheden bevat. Dat weerlegt de cijfers echter niet. 

 

De CREG klaagt volkomen terecht aan dat  Elia de verschillen tussen 

het volume in 2025 en het dus veel hogere volume in 2026 – 

ongeveer 1.000 megawatt als ik mij niet vergis – niet kwalitatief kan 

verklaren. Elia verwijst naar de klimaatmodellering, maar die zou het 

noodzakelijke volume net moeten verminderen en niet verhogen. Voor 

de berekening voor 2025 werd er namelijk geen rekening gehouden 

met het klimaat, voor de berekening van 2026 gebeurde dat wel. 

Normaal verwacht men dan minder noodzakelijke energie als gevolg 

van het opwarmingseffect.   

 

Elia weigert op vraag van de CREG een simulatie uit te voeren zonder 

klimaatmodellering of een simulatie waarbij enkel rekening wordt 

gehouden met de laatste 30 historische klimaatjaren. Dat is nochtans 

de enige manier om het effect van de klimaatmodellering na te gaan. 

De CREG wijst erop dat Elia bij de bepaling van de intermediaire 

prijslimiet twee keer het minimumrendement meeneemt en zich daar 

dus opnieuw rijk rekent. 

 

17.01  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): La semaine dernière, nous 

avons eu une audition de la CREG 

sur le prochain tour de 

subventionnement du CRM en 

septembre 2022. La CREG a 

vivement critiqué Elia qui refuse de 

partager des informations 

quantitatives détaillées. Il ressort 

des chiffres d'Elia que d'ici 2026, il 

faudra une à deux nouvelles 

centrales de gaz. Elia ne nie pas 

que des centrales de gaz feront 

partie de la prochaine enchère. La 

ministre a dit ne pas comprendre 

comment la CREG arrive à cette 

conclusion. Ceci découle pourtant 

directement des résultats du 

rapport du gestionnaire du réseau, 

même si selon la CREG ce rapport 

contient de nombreuses erreurs et 

imprécisions. 

 

La CREG dénonce l'incapacité 

d'Elia à expliquer les différences 

entre le volume en 2025 et le 

volume nettement supérieur en 

2026. Elia se réfère à une 

modélisation climatique mais celle-

ci devrait au contraire plutôt 

réduire le volume. Elia refuse de 

réaliser une simulation sans 

modélisation climatique ou avec 

30 années climatiques seulement.  

 

La ministre a demandé à Elia de 

partager les informations néces-

saires. La CREG a déclaré qu'elle 

les avait reçues, mais pas les 

résultats intermédiaires des 

simulations ni la simulation supplé-

mentaire demandée. Si une entre-

prise privée refuse de partager 

des informations demandées par 
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Mevrouw de minister, u hebt een brief gestuurd naar Elia en de 

CREG, waarvoor dank, en aan Elia gevraagd om de nodige informatie 

te delen. Vorige week hebben we de CREG daarover ondervraagd en 

die heeft toen gezegd dat ze wel bijkomende informatie heeft 

ontvangen – ze hebben het zelfs een verklarende nota genoemd –, 

maar nog steeds niet de tussentijdse resultaten van de simulaties, 

noch de gevraagde extra simulatie. 

 

Hoe is het mogelijk dat als de minister van Energie zelf eist dat Elia 

de informatie deelt, Elia dat weigert? Dan hebben we toch een groot 

probleem? Een privébedrijf is hier immers bezig met het geven van 

honderden miljoenen euro's subsidies belastinggeld aan andere 

privébedrijven door het opblazen van het volume en het opdrijven van 

de prijslimiet, voor zover u Elia daarin natuurlijk zou volgen. 

 

Waarom concludeert u uit de cijfers van Elia dat er geen bijkomende 

nieuwe gascentrales nodig zouden zijn? Dat spreekt nochtans uit de 

cijfers zelf. Zult u Elia dwingen om een simulatie zonder 

klimaatmodellering of met slechts 30 historische klimaatjaren uit te 

voeren, om zo het effect van de klimaatmodellering na te gaan? 

 

Zult u Elia vragen om de intermediaire prijslimiet opnieuw te 

berekenen zonder het minimumrendement twee keer mee te nemen, 

zoals de CREG vraagt? Hebt u al een beslissing genomen over het 

veilingsvolume van de volgende veiling? Die beslissing moet in 

principe vóór 31 maart worden genomen. Als die beslissing vandaag 

nog niet is genomen, en ik neem aan dat u mij hier geen primeur zult 

geven, zal die dan toch tijdig worden genomen? 

 

un ministre, cela ne pose-t-il pas 

problème?  

 

Pourquoi la ministre conclut-elle 

qu'aucune nouvelle centrale à gaz 

n'est nécessaire? Peut-elle obliger 

Elia à produire des simulations 

supplémentaires? Demandera-t-

elle à Elia de recalculer la limite du 

prix intermédiaire sans inclure 

deux fois le rendement minimal? 

Une décision a-t-elle déjà été prise 

en ce qui concerne le volume des 

enchères de la prochaine mise 

aux enchères? 

 

17.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Warmoes, mijn antwoord op uw laatste vraag is dat we nog 

bezig zijn met de analyse van de voorstellen en adviezen voor de 

komende veiling. We zullen hierover nog verder moeten overleggen 

binnen de regering. We zijn nog bezig met de analyse voor de 

bepaling van het veilingvolume.  

 

Ik wil daar aan aantal dingen over zeggen. In het kader van het 

veilingvolume 2026 wordt dit te gemakkelijk herleid tot gascentrales. 

Het slaat me met verstomming dat de regulator dat zelf doet. Het 

CRM is immers technologieneutraal. We zouden al lessen moeten 

hebben getrokken uit de veiling die reeds is afgelopen. Tijdens de 

vorige veiling heb ik zelf de fout begaan door te spreken over twee à 

drie gascentrales. Ik heb toen steeds gesproken over het volume 

indien men dat zou uitdrukken in het aantal vereiste gascentrales. We 

werden geconfronteerd met twee gascentrales en batterijprojecten die 

we niet verwacht hadden. Dit komt doordat we het design van het 

CRM zodanig hadden opgesteld dat die projecten effectief meer 

ondersteuning zouden krijgen.  

 

Het is de werkelijkheid geweld aandoen door het volume uit te 

drukken in bepaalde technologieën. De opzet is technologieneutraal 

en er kunnen verschillende technologieën uitgekozen worden. Er 

worden immers steeds slechts bepaalde aspecten uit de circulerende 

studies uitgelicht. Wanneer we vaststellen dat ook de deratingfactoren 

enorm stijgen, betekent dit dat batterijen nog interessanter worden. Ik 

vind het daarenboven ook bijzonder dat de regulator de berekeningen 

enerzijds bekritiseert, maar er anderzijds conclusies aan verbindt.  

 

17.02  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Nous sommes toujours 

en train d'analyser les propositions 

et les avis ainsi que de réfléchir à 

propos du volume pour l'enchère. 

 

Le CRM est neutre sur le plan 

technologique et l'on ne peut donc 

exprimer le volume par référence 

à l'une ou l'autre technologie. 

L'importante augmentation des 

facteurs de déclassement rend les 

batteries plus intéressantes 

encore. Je trouve étonnant que le 

régulateur, d'une part, critique les 

calculs mais, d'autre part, en tire 

des conclusions. 

 

La méthodologie d'ACER offre 

trois possibilités d'intégrer les 

années climatiques. Elia a opté 

pour la base de données 

climatique de Météo France. Le 

même choix a été effectué par 

ENTSO-E pour les futures études 

d'adéquation. Ce choix effectué 

dans le cadre du CRM a été 

entériné par la Commission 

européenne. L'option retenue offre 
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Wat de klimaatjaren betreft, kan ik zeggen dat we dit in het Parlement 

en in de commissie al veel hebben besproken. De methodologie, 

zoals die werd vastgesteld door ACER, geeft drie mogelijkheden aan 

om de klimaatjaren mee in rekening te nemen.  

 

De door Elia gekozen optie toen ze de methodologie heeft 

vastgesteld, was om te werken met de klimaatdatabank van Météo 

France, 200 synthetische klimaatjaren die representatief zijn voor het 

klimaat 2025 en die ook waarschijnlijk zijn. Ook deze aanpak werd 

gekozen door ENTSO-E voor de toekomstige adequacy studies, met 

implementatie in 2023. Eigenlijk hebben we met België vooropgelopen 

op de toekomstige aanpak van de adequacy studies. 

 

Dat heeft ook het voorwerp uitgemaakt van onderhandelingen met de 

Europese Commissie over het CRM. Dit legt de lat natuurlijk op een 

zeker niveau en heeft een directe impact op andere landen die 

adequacy studies zullen uitvoeren. Er wordt ook naar verwezen in het 

besluit van de Commissie met de goedkeuring van het CRM, waar dat 

ook effectief wordt bekrachtigd. In de taskforce CRM van 6 mei 2021 

is er geen bezwaar geuit van belanghebbenden of autoriteiten tegen 

het gebruik van de database van Météo France.  

 

Er zijn drie opties en men kan altijd een andere optie kiezen, maar 

men moet geen andere optie kiezen omdat het resultaat u niet bevalt. 

Wij hebben gekozen voor de optie die het meest robuuste resultaat 

geeft, met name de keuze qua methodologie die niet gewoon een 

optelsom is van klimaatjaren of die puur naar het verleden kijkt, maar 

de best mogelijke inschatting maakt. Het CRM en de vaststelling van 

het volume gaan over het 'juist genoeg', niet te veel, niet te weinig. De 

onderliggende methodologie moet dus zo robuust mogelijk zijn. Om 

die reden hebben we die keuze gemaakt wat betreft de klimaatjaren.  

 

Men kan natuurlijk kiezen voor een andere methodologie, maar het 

kan niet de bedoeling zijn te kiezen voor de methodologie die het 

laagste resultaat geeft. We willen de bevoorrading garanderen en 

hanteren daarvoor de methodologie die het best mogelijke resultaat 

geeft. 

 

De analyse voor de bepaling van de intermediaire prijs is nog bezig. U 

vraagt mij specifiek naar het minimumrendement. Het lijkt mij op het 

eerste gezicht en onder voorbehoud van het resultaat van de analyse 

dat er geen rekening werd gehouden met de methodologie die voor 

de veiling van 2022 in de laatste versie van het koninklijk besluit, in 

het bijzonder waar het gaat over de risicopremie, werd bepaald. Dat is 

dus onder voorbehoud van verdere analyse. Voor het overige 

onderzoeken wij voort de documenten om het veilingvolume te 

kunnen bepalen. 

 

le résultat le plus robuste.  

 

Notre intention n'est pas d'opter en 

faveur de la méthode qui donne le 

résultat inférieur. Nous voulons 

garantir l'approvisionnement et 

recourir à cet effet à la méthode 

qui donne les meilleurs résultats. 

 

L'analyse pour la définition du prix 

intermédiaire est toujours en 

cours. Sous réserve d'une analyse 

plus avant, il n'est pas tenu 

compte de la méthode qui avait 

été fixée pour l'enchère de 2022, 

en particulier s'agissant de la 

prime de risque.  

 

17.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, ook al 

is de CRM-technologie neutraal, het volume stemt wel overeen met 

dat van een tot twee gascentrales en de veiling voor 2025 heeft 

inderdaad geresulteerd in twee gascentrales. Er is veel kans dat het 

bij de volgende veiling gascentrales worden, maar dat kunnen we nog 

bekijken in de toekomst. Het gaat in essentie over een volume, met 

een grote kans dat dat wordt geleverd door gascentrales. 

 

Ik denk ook dat er een misverstand is. Ik begrijp dat er drie 

methodologieën ter beschikking zijn en dat er een bepaald model is 

17.03  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Même si la technologie 

CRM est neutre, le volume 

correspond bien à celui d'une ou 

de deux centrales de gaz. Trois 

méthodologies sont disponibles et 

l'on a opté en faveur d'un modèle 

donné, mais cela va à l'encontre 

de toute logique. Il faudra 

davantage de capacité alors que 
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gekozen, maar als dat heel verrassende resultaten oplevert, dan moet 

men toch vraagtekens plaatsen bij dat model? Het gaat er mij niet om 

dat de CREG een ander model vooropstelt, omdat het resultaat van 

het gekozen model niet bevalt. 

 

Het gaat mij erom te begrijpen hoe het komt dat er iets totaal 

onlogisch gebeurt. Men houdt rekening met de klimaatverandering, 

die eigenlijk neerkomt op een opwarming. Ik verwijs daarvoor naar de 

studie van de VUB die in het Parlement werd voorgesteld en die 

minder strenge winters voorspelt. Maar dan komt er plots uit de 

berekening naar voren dat er 1.000 megawatt extra capaciteit nodig 

is. Dat is totaal niet logisch. Dan lijkt het mij logisch dat de CREG om 

een andere berekeningswijze vraagt, zodat ze kan controleren of men 

daarmee tot hetzelfde resultaat komt. Het gaat mij er niet om te 

kiezen voor een andere berekening, maar wel om te begrijpen hoe 

men plots tot dat resultaat komt. Tot op heden werd een en ander nog 

niet verklaard, volgens de CREG. Volgens Elia heeft het cijfer te 

maken met de klimaatverandering, maar dat is niet logisch. 

 

Ik blijf hierop hameren. Ik betreur het dat u Elia hierin volgt en dat de 

berekeningsmethode als een black box met 200 synthetische jaren en 

een bepaald resultaat te nemen of te laten is. Punt. Ik vind dat we dat 

nader moeten onderzoeken, des te meer omdat het aldus de CREG 

hier vorige week gaat om 750 miljoen euro meer of minder op de 

elektriciteitsfactuur. 

 

Voorts zegt u ook dat u de intermediaire prijslimiet aan het 

onderzoeken bent. Dat zullen we dan zien. 

 

Het CRM blijft voor mij een groot probleem. Een privébedrijf als Elia 

kan naar eigen goeddunken, voor zover u dat zou overnemen, 

honderden miljoenen euro's belastingsgeld aan andere privébedrijven 

geven. Los van eventuele banden tussen Elia en dergelijke 

privébedrijven, dat laat ik in het midden, heeft Elia sowieso een 

objectieve reden voor extra capaciteit, want hoe meer capaciteit of 

overcapaciteit er is, hoe comfortabeler dat voor Elia als netbeheerder 

is. Ik hoop dat u daar kritisch naar kijkt. Wij zullen de kwestie met 

argusogen bekijken. 

 

Ik heb er bij u verschillende keren op aangedrongen om bij de veiling 

van 2025 met de klimaatverandering rekening te houden. U hebt 

gezegd dat dat niet kon. Nu zou u toelaten dat de impact van de 

klimaatverandering wordt misbruikt om nog bijkomende capaciteit te 

veilen, met enige waarschijnlijkheid zelfs voor fossiele gascentrales. 

Voor een groene minister tart dat alle verbeelding. 

 

Wij zullen het dossier opvolgen, mevrouw de minister. 

 

l'on nous prédit des hivers moins 

rudes. La CREG réclame elle 

aussi des explications. Elia 

invoque le changement climatique 

mais ce n'est pas logique.  

 

Cette question doit être examinée 

plus avant. Selon la CREG, il s'agit 

de 750 millions d'euros. Le CRM 

reste un problème. Une entreprise 

privée telle qu'Elia peut donner 

selon son bon vouloir des millions 

d'euros d'argent du contribuable à 

d'autres entreprises privées. La 

ministre a toujours affirmé qu'en 

cas d'enchères, il ne saurait être 

tenu compte des changements 

climatiques. Le changement 

climatique est actuellement utilisé 

comme prétexte pour enchérir de 

la capacité complémentaire qui ira 

vraisemblablement vers des 

centrales au gaz fossile. De la part 

d'une ministre écologiste, cela 

dépasse l'imagination.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.12 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 17 h 12. 

 

  

 


