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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,  
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 

regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het 
beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie 
met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge 
COVID-19 
- Principiële goedkeuring m.h.o.o. adviesvraag aan de 
afdeling Wetgeving van de Raad van State 

 
 
 

Samenvatting 
 

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus 
(Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in 
België, en is de ziekte door de WHO tot het niveau van een pandemie verheven. Ook de Vlaamse 
Overheid moet vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen nemen om de verdere 
verspreiding van het coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te 
garanderen. Tegelijkertijd lijkt het ook noodzakelijk om de financiële en economische 
consequenties van deze uitbraak te mitigeren. Daarom worden wat betreft energie een aantal 
noodmaatregelen voorgesteld. Het gaat om maatregelen betreffende de geldigheid van de 
“startdatum” bij WKK- en hernieuwbare energieprojecten en het verlengen van vervaltermijnen bij 
de subsidieregelingen voor nuttige groene warmte, restwarmte, de productie en injectie van 
biomethaan en voor kleine en middelgrote wind. Tot slot wordt ook een tijdelijke 
administratiefrechtelijke afwijking vastgesteld m.b.t. de wijze van het indienen van georganiseerde 
administratieve beroepen tegen beslissingen van het Vlaams Energieagentschap aangaande het 
opleggen van een administratieve geldboete. 
Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

 
 

1. SITUERING  
A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 
 

BELEIDSDOMEIN: Omgeving 
BELEIDSVELD: Energie 
 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 
 
Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 11 april 2020 verkregen. 

VR 2020 1704 DOC.0353/1



Pagina 2 van 8 

 
Het begrotingsakkoord werd op 15 april 2020 verkregen. 
 
Gelet op het hoogdringend karakter van voorliggende ontwerp van besluit, is met toepassing van 
punt 293 e.v. van de Omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2019/4, geen wetgevingstechnisch- en 
taalkundig advies vereist.  

 
 
 

2. INHOUD 
 
2.1. Algemene toelichting 
 
Eind vorig jaar ontstond er in en rond de stad Wuhan in China een uitbraak van een nieuw 
coronavirus (SARS-CoV-2) dat leidt tot de ziekte COVID-19. Ondertussen heeft het virus zich ook 
verspreid in andere landen, waaronder ook in België, en is de ziekte door de WHO tot het niveau van 
een pandemie verheven. Vooral sinds het einde van de krokusvakantie neemt de verspreiding van dit 
virus steeds grotere vormen aan. In totaal zijn in België op 15 april 2020 al meer dan 33.500 
besmettingen officieel vastgesteld, wat waarschijnlijk een grove onderschatting is, waarvan het 
overgrote deel in Vlaanderen. Er zijn ondertussen al meer dan 4400 overlijdens als gevolg van het 
coronavirus. Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de 
Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), werden de 
nodige veiligheidsmaatregelen genomen om deze ziekte te bekampen. 
 
Ook de Vlaamse Overheid dient vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen nemen om de 
verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid 
te garanderen. Tegelijkertijd lijkt het ook noodzakelijk om de financiële en economische 
consequenties van deze pandemie te mitigeren. 
 
Om de voormelde redenen wordt - wat betreft energie - thans noodmaatregelen voorgesteld waarbij 
wordt afgeweken van sommige termijnen en administratieve verplichtingen uit het energierecht 
Dergelijke aanpassingen zijn mogelijk op grond van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over 
maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Dat artikel 
houdt immers in dat “in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 
als vermeld in artikel 4 de Vlaamse Regering nadere regels [kan] uitwerken voor de opschorting, het 
stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of 
administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij.” De Vlaamse 
Regering heeft ondertussen conform artikel 4 op 20 maart 2020 die civiele noodsituatie uitgeroepen1. 
Deze noodperiode loopt voor een termijn van 120 kalenderdagen (van 20 maart 2020 tot en met 17 
juli 2020), en kan eenmalig met maximaal 120 dagen worden verlengd. 
 
 

2.2. Artikelsgewijze bespreking 
 
ARTIKEL 1 
 
In artikel 7.8.1, §4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor zero-
emissievoertuigen die nog uiterlijk op 31 december 2019 werden besteld de ZEV-premie tegen uiterlijk 
31 oktober 2020 moet worden aangevraagd. De levering van dergelijke zero-emissievoertuigen wordt 
nu echter vertraagd omwille van de COVID-19 pandemie. De opgelegde beperkingen zijn een 
hinderpaal voor de constructieperiode en de leveringstermijn van onderdelen, zowel in de landen die 

 
1 Via het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking 
tot de volksgezondheid, BS 25 maart 2020. 
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onderdelen produceren en assembleren als in België. Wat betreft het respecteren van de 
levertermijnen van modellen van een aantal autoconstructeurs, dreigen de reeds in 2019 bestelde 
voertuigen niet tijdig te kunnen worden geleverd en bij de dienst DIV worden ingeschreven, waardoor 
de ZEV-premie mogelijks niet tijdig tegen de in artikel 7.8.1, §4 van het Energiebesluit van 19 november 
2010 vervatte deadline van 31 oktober 2020 kan worden aangevraagd en waardoor rechtmatig 
gewekte verwachtingen in het gedrang dreigen te komen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening 
houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis – uitzonderlijk de 
aanvraagtermijn te verlengen tot en met 1 maart 2021. De minister kan die termijn echter driemaal 
met een maand verlengen. 
 
 
ARTIKEL 2 
 

1. Inleiding 
 

Er wordt voorgesteld om met betrekking tot een aantal in het gewestelijke energierecht van 
toepassing zijnde steunmechanismen de in die regelgeving opgelegde dwingende 
uitvoeringstermijnen te verlengen. Voor dergelijke projecten wordt voorgesteld om die termijnen te 
schorsen gedurende de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. Dit betekent dat voor die 
specifieke termijnen de klok als het ware wordt stilgezet op 20 maart 2020 en pas opnieuw zal 
beginnen te lopen na het einde van die schorsingsperiode op 17 juli 2020. De Vlaamse minister van 
energie kan die periode echter driemaal met één maand verlengen. 
 
 

2. Het verlengen van de geldigheid van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113°/2 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009 (ontworpen art. 12.3.19, §1) 

 
De startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113°/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, is voor de 
projectontwikkelaar bindend2. Dit betekent dat WKK- en hernieuwbare energieprojecten voor de 
einddatum van de geldigheidsperiode ervan in dienst moeten genomen worden willen ze in 
aanmerking komen voor warmtekrachtcertificaten en/of groenestroomcertificaten.  
 
De voortgang van deze projecten kan nu echter vertraagd worden omwille van de COVID-19 pandemie. 
De opgelegde beperkingen kunnen een hinderpaal zijn voor overleg, bouwwerken, constructieperiode 
en leveringstermijn van onderdelen. Projecten die eerstdaags in gebruik gingen worden genomen en 
waarvan de startdatum conform artikel 1.1.3, 113°/2 in de nabije toekomst zal vervallen, kunnen 
hierdoor in de problemen komen om de WKK- of hernieuwbare energie-installatie tijdig in gebruik te 
nemen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware economische gevolgen van 
deze gezondheidscrisis – uitzonderlijk de geldigheidsstermijn te verlengen voor de projecten die in 
gebruik genomen gingen worden in 2020 en 2021.  
 
Het thans voorliggende voorstel komt er op neer dat de geldigheidsduur van de startdatum die van 
toepassing is op zo een project wordt geschorst gedurende de periode 20 maart 2020 tot en met 17 

 
2 113°/2 startdatum: voor wat betreft projecten die niet over een omgevingsvergunning dienen te beschikken, de datum van indienstneming 
van de installatie; 
voor wat betreft projecten die over een omgevingsvergunning dienen te beschikken : de datum waarop een aanvraag voor de toekenning 
van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop het project beschikt over de vereiste omgevingsvergunning, indien deze 
laatste datum een latere datum is. Deze startdatum blijft voor installaties op basis van zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van 
de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10 MW geldig gedurende twaalf maanden, voor installaties op basis van zonne-energie met een 
maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 MW gedurende vijftien maanden, voor warmte-krachtinstallaties met een 
elektrisch vermogen groter dan 25 MW gedurende 48 maanden en voor andere installaties gedurende 36 maanden na de aanvraag. 
Een project kan maar een nieuwe startdatum krijgen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

a) de installatie is nog niet in gebruik genomen gedurende de geldigheidsduur van de startdatum en op voorwaarde dat de nieuwe 
aanvraag gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van de indienstname; 

b) zij beschikt nog steeds over een omgevingsvergunning; 
c) er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties minstens 36 maanden 

verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend. 
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juli 2020. De minister kan echter driemaal beslissen om die schorsing met één maand te verlengen. 
Nadien begint de resterende termijn terug te lopen. Voor de daaropvolgende jaren is er nog voldoende 
tijd voor de projectontwikkelaar om zelf passende maatregelen te nemen om de realisatietermijn 
alsnog te respecteren. 
 
Deze maatregel is uiteraard niet van toepassing op projecten waarvan de startdatum reeds 
voorafgaand aan 20 maart 2020 is komen te vervallen. Dergelijke projecten kunnen echter, als zij 
voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden uit artikel 1.1.3, 113°/2 van het Energiedecreet van 8 mei 
2009, nog steeds een nieuwe startdatum krijgen, maar dat betekent dan wel dat men niet meer kan 
genieten van de bandingfactor die was gekoppeld aan de originele startdatum. 
 
 

3. Het verlengen van vervaltermijnen bij de subsidieregelingen voor nuttige groene warmte, 
restwarmte, en de productie en injectie van biomethaan (ontworpen art. 12.3.19, §§2-3-4) 

 
In titel VII, hoofdstukken IV, V en VI van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor 
de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en de productie en injectie van 
biomethaan de in aanmerking komende projecten na het toekennen van de principebeslissing hun 
recht op steun verliezen als ze niet aan de voorwaarden uit respectievelijk artikel 7.4.3, §4, artikel 7.5.3, 
§4 en artikel 7.6.3, §4 van het Energiebesluit van 19 november 2010 voldoen. Het betreffen voorwaarden 
m.b.t. het feit dat ze: 1° uiterlijk binnen een jaar na de datum van de principebeslissing een bewijs 
van de start van de procedure tot het bekomen van een milieueffectrapport, als vermeld in titel IV 
van het DABM, of een aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning, een stedenbouwkundige 
vergunning of een omgevingsvergunning kunnen voorleggen; 2° uiterlijk binnen twee jaar na de 
datum van de principebeslissingen gedurende 10 jaar na de datum van ingebruikname beschikken 
over de vereiste milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen; 
en 3° uiterlijk binnen de vier jaar na de datum van de principebeslissing in gebruik genomen zijn. 
 
De voortgang van deze projecten kunnen nu echter vertraagd worden omwille van de COVID-19 
pandemie. De opgelegde beperkingen kunnen een hinderpaal zijn voor overleg, bouwwerken, 
constructieperiode en leveringstermijn van onderdelen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening 
houdende met de zware economische gevolgen van deze gezondheidscrisis – uitzonderlijk gedurende 
de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 die termijnen uit artikel 7.4.3, §4, 7.5.3, §3 en 
7.6.3, §4 te schorsen voor de projecten die in gebruik genomen gingen worden in 2020 en 2021. De 
minister kan echter driemaal beslissen om die schorsing met één maand te verlengen. 
 
 

4. Het verlengen van vervaltermijnen bij de steunregeling voor kleine en middelgrote 
windturbines (ontworpen art. 12.3.19, §5) 

 
In titel VII, hoofdstuk XI van het Energiebesluit van 19 november 2010 is bepaald dat voor de 
ondersteuning van kleine en middelgrote windturbines in aanmerking komende projecten die na het 
toekennen van de beslissing hun recht op steun verliezen als ze niet voldoen aan de voorwaarden uit 
artikel 7.11.3, §5 van het Energiebesluit van 19 november 2010. Het betreffen voorwaarden m.b.t. het 
feit dat ze: 1° uiterlijk achttien maanden na de datum van de beslissing beschikken over de vereiste 
omgevingsvergunning; 2° uiterlijk één jaar na de datum van de vereiste omgevingsvergunning in 
gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager nog niet over de vereiste omgevingsvergunning 
beschikt op het moment van de steunaanvraag; en 3° uiterlijk één jaar na datum van de beslissing in 
gebruik genomen zijn, in het geval dat de aanvrager wel al over de vereiste omgevingsvergunning 
beschikt op het moment van de steunaanvraag. 
 
De voortgang van deze projecten kunnen nu echter vertraagd worden omwille van de COVID-19 
pandemie. De opgelegde beperkingen kunnen een hinderpaal zijn voor overleg, bouwwerken, 
constructieperiode en leveringstermijn van onderdelen. Daarom wordt voorgesteld om - rekening 
houdende met de zware economische gevolgen van deze gezondheidscrisis – uitzonderlijk gedurende 
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de periode van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 die termijnen uit artikel 711.3, §5 te schorsen 
voor de projecten die in gebruik genomen gingen worden in 2020 en 2021. De minister kan echter 
driemaal beslissen om die schorsing met één maand te verlengen. 
 
 

5. Het verlengen van uitvoeringstermijnen opgenomen in facultatieve subsidiebesluiten 
(ontworpen art. 12.3.19, §6) 

 
Vaak worden binnen het beleidsveld energie – los van subsidies die op basis van een generieke 
reglementaire steunregeling worden toegekend - via besluiten van de Vlaamse Regering facultatieve 
subsidies toegekend. In die besluiten van de Vlaamse Regering zijn vaak ook specifieke termijnen 
opgenomen voor de uitvoering van het project dat het voorwerp uitmaakt van de subsidie. 
 
Eenzelfde redenering als bij §1-5 is ook van toepassing op deze projecten. Ook bij facultatieve subsidies 
kan men immers worden geconfronteerd met de opgelegde beperkingen en met hinderpalen voor 
overleg, bouwwerken, constructieperiode en leveringstermijn van onderdelen. 
 
Het is echter administratief bezwarend om met al die individuele subsidiebesluiten telkens naar de 
Vlaamse Regering te gaan om op individuele wijze de erin vervatte termijnen aan te passen. Daarom 
wordt voorgesteld om aan de Vlaamse minister van energie een delegatie te verstrekken om via een 
gebonden bevoegdheid in welomlijnde gevallen de uitvoeringstermijnen te verlengen conform reeds 
door de Vlaamse Regering vastgelegde criteria. Het moet namelijk gaan om: 

- Een uitstel op expliciete aanvraag van de subsidiegerechtigde. 
- Een uitstel dat beperkt is tot het schorsen van die uitvoeringstermijn gedurende de periode 

van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. De minister kan driemaal beslissen om die schorsing 
met één maand te verlengen. 

- Een geviseerde uitvoeringstermijn die bij de aanvang van de schorsingsperiode op 20 maart 
2020 nog niet is verstreken. 

 
Deze delegatie omvat dus niet de mogelijkheid tot budgettaire wijzigingen of andere inhoudelijke 
wijzigingen. Dergelijke wijzigingen moeten nog steeds door de Vlaamse Regering worden beslist. 
 
 
ARTIKEL 3 
 
In artikel 13.4.4 en artikel 13.4.8 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 is bepaald dat het georganiseerd 
administratief beroep tegen een door het Vlaams Energieagentschap opgelegde administratieve 
geldboete moet worden ingediend bij wege van een aangetekend schrijven. Dit moet gebeuren binnen 
een termijn van dertig dagen volgende op de betekening van die beslissing. 
 
Omwille van veiligheids- en gezondheidsredenen (het zo veel mogelijk vermijden van niet-essentiële 
verplaatsingen), alsook omwille van administratief-organisatorische redenen is het dan ook 
noodzakelijk om tijdelijk van dit decretale principe af te wijken en om tijdelijk het instellen van 
administratief beroep via e-mail toe te laten. Deze e-mail wordt gericht aan energie@vlaanderen.be. 
De indiener van het administratief beroep ontvangt in dat geval per e-mail een ontvangstbewijs met 
dossiernummer. Aan de andere verplichtingen en procedures uit de voormelde artikelen van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009 wordt niet getornd. 
 
 
 
 
ARTIKEL 4 
 
Gelet op de dringendheid ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis treedt dit besluit in werking 
op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 
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3. BESTUURLIJKE IMPACT 

 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Het ontwerpbesluit heeft indirect een potentiële impact op de begroting.  

- Zonder het doorvoeren van de wijziging van artikel 1 zullen minder ZEV-premie-aanvragen 
worden ingediend omdat de voertuigen niet tijdig kunnen worden geleverd, waardoor de 
ZEV-premie niet tijdig tegen de vastgestelde deadline van 31 oktober 2020 kan worden 
aangevraagd. Aan het voor deze regeling beschikbare budget wordt echter niet geraakt. 

- Zonder het doorvoeren van de wijzigingen van artikel 2 zou potentieel - indien zou blijken 
dat door de projectuitvoerder niet is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7.4.3, 
§4, artikel 7.5.3, §4, artikel 7.6.3, §4 of artikel 7.11.3, §5 van het Energiebesluit van 19 november 
2010, of bij een facultatieve subsidie in besluit van de Vlaamse Regering is opgenomen - de 
reeds uitbetaalde subsidies moeten worden teruggevorderd of komt een reeds toegekend 
recht op een (nog niet uitbetaalde) subsidie te vervallen, wat uiteraard een consequentie voor 
de begroting zou hebben. 

 
Het advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 11 april 2020. Het advies is als bijlage 2 
toegevoegd.  
 
De Inspectie van Financiën adviseerde over dit ontwerpbesluit het volgende: 

- De voorgestelde verlenging van de ZEV-premie (gepland voor vier maanden, tot 1 maart 2021) 
gaat over de noodsituatietermijnen, waardoor het in deze volgens de Inspectie niet 
aangewezen is om nog een bijkomende mogelijkheid van drie maanden te voorzien. Er dient 
echter worden vastgesteld dat de productie en assemblage bij verschillende prominenten 
constructeurs van elektrische voertuigen momenteel stil ligt zonder dat al duidelijk is tegen 
wanneer die productie zal herstarten. Ten einde de rechtmatige verwachtingen van burgers 
die reeds uiterlijk om 31 december 2019 een elektrisch voertuig hebben besteld niet te 
schenden, is een dergelijke “buffer” wel degelijk noodzakelijk en doelmatig. 

- De Inspectie van Financiën adviseert om het instellen van de administratieve 
beroepsprocedures, bedoeld in artikel 13.4.4 en 13.4.8  van het Energiedecreet van 8 mei 2009, 
te regelen via hetzij de administratieve uitvoering zonder reglementaire aanpassing, hetzij 
deze bepaling te wijzigen naar een “gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende 
zendingen” in plaats van via aangetekende brief per post. Wat het eerste betreft gaat de 
Inspectie voorbij aan het feit dat dit een decretaal vastgestelde vormvereiste is waarbij niet 
zomaar via administratieve praktijk aan voorbij kan worden gegaan. Wat het tweede betreft 
stelt de Inspectie voor om die elektronische procedure ook permanent door te trekken na de 
huidige gezondheidscrisis. Hierbij verliest de Inspectie bij uit het oog dat dit verder gaat dan 
de rechtsgrond uit artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 strekt: er is dan immers geen 
enkele rechtstreekse of onrechtstreekse band meer beschikbaar met de lopende 
gezondheidscrisis om via uitvoeringsbesluit van decretale verplichtingen permanent te 
kunnen afwijken. Om die redenen wordt het voorstel van de Inspectie maar deels gevolgd: tot 
17 juli 2020 zal naast de reguliere indieningswijze per aangetekend schrijven ook beroep 
kunnen worden ingediend via een “gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende 
zendingen”. Los hiervan lijkt het wel aangewezen om via een decretaal initiatief tot een meer 
permanente regeling over te gaan. 

- De Inspectie van Financiën is van mening dat de motivering zoals hernomen in de nota VR, 
de beslissing om het voorliggende ontwerp van besluit niet voor te leggen aan de Raad van 
State deze hoogdringendheid weliswaar deels, maar niet afdoende onderbouwt. Het feit van 
de onvoorziene situatie leidt volgens de Inspectie niet tot een onmogelijkheid om een advies 
te vragen binnen de vijf werkdagen. Problemen inzake startdatums kunnen volgens de 
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Inspectie worden opgevangen door het BVR met terugwerkende kracht te laten ingaan. Deze 
bedenking hangt volgens de Inspectie ook samen met de opmerkingen inzake de mogelijkheid 
van e-mail bij instellen administratief beroep. Immers, indien het besluit dit punt niet meer 
herneemt, kan het BVR wel degelijk worden voorgelegd aan de Raad van State, mits het 
voorzien van een terugwerkende kracht tot datum uitroepen noodsituatie door de Vlaamse 
Regering. 
Vooreerst bevat dit ontwerp nog steeds een regeling aangaande het instellen van een 
administratief beroep, zodat dit argument van de Inspectie sowieso al vervalt. Er wordt voorts 
verwezen naar de supra vermelde argumentering. Hierbij kan worden aangevuld dat elke dag 
vertraging inhoudt dat daarbij nog steeds via een aangetekend schrijven moeten worden 
gewerkt.  
Tot slot en bovenal is in het kader van investeringszekerheid een duidelijk en snel signaal 
naar de investeerders dringend noodzakelijk. Een langdurig uitstel van de definitieve 
goedkeuring van deze maatregel zal echter potentieel consequenties kunnen hebben op het 
continueren van gedane investeringsbeslissingen, de levensvatbaarheid van projecten, en zou 
omwille van blijvende onzekerheid zelfs kunnen leiden tot het stopzetten van projecten die 
een niet onbelangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de Vlaamse doelstellingen 
inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het advies van de Raad van State zal 
daarom zoals IF suggereerde bij hoogdringendheid (advies op 5 dagen) worden aangevraagd. 

 
Bij de begrotingsaanpassing 2020 zal er m.b.t. de ZEV-premie een begrotingsruiter voorzien worden 
teneinde het onbelast kredietsaldo van het vastleggingskrediet, d.d. december 2020, over te dragen 
naar het begrotingsjaar 2021. 
 
Het begrotingsakkoord werd bekomen op 15 april 2020 en is als bijlage 3 toegevoegd.  
 
 

B. ESR-TOETS 
 
Dit ontwerpbesluit heeft geen impact op de ESR. 
 

 
C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Het voorstel van beslissing heeft geen bijkomende impact op de lopende processen en activiteiten 
van de Vlaamse overheid. Het akkoord van de minister, bevoegd voor de bestuurszaken, is derhalve 
niet vereist. 
 

 
D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 
 

- Personeel: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeel van de lokale 
besturen.  

- Werkingsuitgaven: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de werkingsuitgaven 
van de lokale besturen.  

- Investeringen en schulden: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de schuld van 
de lokale besturen.  

- Ontvangsten: het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de ontvangsten van de lokale 
besturen.  

 
 

4. VERDER TRAJECT 
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Het ontwerpbesluit wordt met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 bij hoogdringendheid (advies op 5 dagen) voor advies 
voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Deze hoogdringendheid is gebaseerd 
op het feit dat afwijkende regels aangaande de geldigheidsduur van de startdatum hoogdringend 
noodzakelijk zijn om te verhinderen dat startdata vervallen waardoor enerzijds projecten hun recht 
op certificaten verliezen en anderzijds daardoor mogelijks ook niet meer worden uitgevoerd, wat 
negatieve effecten kan hebben op het door het Vlaamse Gewest beoogde aandeel hernieuwbare 
energie. 
 
Een gelijkaardige redenering geldt voor het aanpassing van de hogervermelde termijnen uit titel VII 
van het Energiebesluit van 19 november 2010 in het licht van het behoud van de toegekende 
subsidies in het kader van nuttige groene warmte, restwarmte, en de productie en injectie van 
biomethaan, alsook bij de steunregeling voor kleine en middelgrote wind. 
 
Tot slot is ook de administratief-procedurele aanpassing m.b.t. de wijze van het instellen van een 
georganiseerd administratief beroep rechtstreeks gelinkt aan de periode van de civiele 
noodsituatie. 
 
Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering moet zo snel mogelijk in werking gesteld worden, gelet 
op de huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en de daarmee gepaard 
gaande consequenties met betrekking tot het verval van de startdatum. De inwerkingtreding is 
daarom voorzien op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19. 

2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, te gelasten over het ontwerpbesluit het advies 
van de Raad van State in te winnen met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de 
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
 
 
 
 

Zuhal DEMIR 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. (Bijlage 1) het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in 
het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge 
COVID-19. 

2. (Bijlage 2) het advies van de Inspectie van Financiën d.d. 11 april 2020; 
3. (Bijlage 3) het begrotingsakkoord d.d. 15 april 2020. 

 




