
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2009/35219]

17 FEBRUARI 2009. — Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders
betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

De Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op
artikel 19, eerste lid, 1°, e), f) en h), en 2°, b) en d), en tweede lid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, inzonderheid op artikel 18, 1°,
f) en h), en 2°, c) en e);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter
bevordering van het rationeel energiegebruik, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 6 januari 2009,

Besluit :

Artikel 1. Vanaf 2009 legt elke netbeheerder jaarlijks voor 1 mei aan het Vlaams Energieagentschap een
REG-rapport voor over de uitvoering van het REG-actieplan van het voorgaande kalenderjaar, dat conform is met het
rapporteringsmodel dat door het Vlaams Energieagentschap werd opgesteld.

Art. 2. Het REG-rapport bevat :

1° een hoofdstuk over de gerealiseerde primaire energiebesparingen, waarin minstens de volgende gegevens
worden opgenomen :

a) de te behalen primaire energiebesparing volgens de resultaatsverplichting;

b) de totale gerealiseerde primaire energiebesparing met een opsplitsing in sectoren en subsectoren, met
vermelding van hun NACE-code, zoals is gepreciseerd in de bijlage bij dit besluit;

c) het tekort of het overschot aan primaire energiebesparing ten opzichte van de resultaatsverplichting;

d) in voorkomend geval, het overschot aan primaire energiebesparing van het vorige jaar dat werd overgedragen;

e) de totale uitgaven, met een opsplitsing in de uitgaven voor :

1. de overheadkosten;

2. de kosten verbonden aan de samenwerking met externe organisaties die niet aan een bepaalde actie kunnen
worden toegeschreven;

3. de sensibiliseringskosten;

4. de premiekosten.

2° een hoofdstuk over de uitvoering en de evaluatie van de acties, waarin per actie, opgenomen in het
REG-actieplan, volgende gegevens worden gerapporteerd :

a) het aantal en de hoogte van de uitgekeerde premies, voorschotten en saldobetalingen;

b) de gerealiseerde primaire energiebesparing;

c) een overzichtstabel waarin per doelgroep, opgesplitst in sectoren en subsectoren, met vermelding van hun
NACE-code, zoals is gepreciseerd in de bijlage bij dit besluit, volgende gegevens worden opgenomen :

1. de berekende primaire energiebesparing, inclusief alle gegevens die nodig zijn om de besparing te berekenen of
te verifiëren;

2. het aantal uitgekeerde premies;

3. de premiekosten;

4. als de uitbetaling van de premie wordt gespreid over meerdere kalenderjaren, een overzichtstabel waarin de
volgende gegevens worden opgenomen :

i) het aantal uitgekeerde voorschotten en saldobetalingen;

ii) de primaire energiebesparing van de maatregel;

iii) de toegekende premie;

iv) per jaar : het voorschot of het saldo dat werd uitbetaald en het gedeelte van de primaire energiebesparing dat
bij de uitbetaling van het voorschot of het saldo in rekening werd gebracht om de resultaatsverplichting van dat jaar
te behalen;
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5. in geval van investeringssteun wordt eveneens de energiebesparingsmaatregel waarvoor de steun werd
verleend en de terugverdientijd van de maatregel opgenomen;

d) in geval van energieboekhouding voor onderwijsinstellingen en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen worden
eveneens de volgende gegevens vermeld :

1. het type eindafnemer : onderwijsinstelling of welzijns- en gezondheidsvoorziening;

2. het intern dossiernummer toegekend door de netbeheerder;

3. het instellingsnummer;

4. de postcode van de eindafnemer;

5. de totale bruikbare vloeroppervlakte in vierkante meter;

6. per teller : het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kilowattuur, de periode waarop dit verbruik slaat; aangeven
waarop de teller slaat (het volledige gebouwencomplex, een site, een deel van de voorziening);

7. per teller : het jaarlijks aardgasverbruik in kilowattuur, de periode waarop dit verbruik slaat; aangeven waarop
de teller slaat (het volledige gebouwencomplex, een site, een deel van de voorziening);

8. per teller : het jaarlijks stookolieverbruik in liter, de periode waarop dit verbruik slaat; aangeven waarop de teller
slaat (het volledige gebouwencomplex, een site, een deel van de voorziening);

9. per teller : het jaarlijks waterverbruik in kubieke meter, de periode waarop dit verbruik slaat; aangeven waarop
de teller slaat (het volledige gebouwencomplex, een site, een deel van de voorziening).

e) voor de energiescanactie worden eveneens de volgende gegevens vermeld :

1. het identificatienummer van de scan;

2. het jaartal van uitvoering van de scan;

3. de uitvoerder van de scan : gemeente, netbeheerder, derde;

4. de postcode van de eindafnemer;

5. het type afnemer;

6. de kostprijs van de energiescan;

7. de primaire energiebesparing per scan;

8. eventuele opmerkingen;

9. het aantal geplaatste spaarlampen;

10. het aantal geplaatste spaardouchekoppen;

11. het aantal vierkante meter geplaatste radiatorfolie;

12. het aantal meter geplaatste buisisolatie;

13. de aanrekeningspost van de energiescan : op het aardgasfonds, op het REG-actieplan of op beide.

f) voor de kortingbonactie beschermde afnemers worden eveneens de volgende gegevens vermeld :

1. het aantal verstuurde kortingbonnen;

2. het aantal omgeruilde kortingbonnen AAA wasmachine;

3. het aantal omgeruilde kortingbonnen A+ koelkast;

4. het aantal omgeruilde kortingbonnen A++ koelkast.

g) de manier waarop de coördinaten van de eindafnemers en de gegevens over de aanvraag en de uitbetaling van
de premie worden bijgehouden en geconsulteerd kunnen worden door het Vlaams Energieagentschap;

h) een beschrijving van de sensibiliserende acties;

i) een beschrijving van de samenwerking met externe organisaties.

3° een hoofdstuk over het doelgroepenbeleid voor de beschermde afnemers, de lokale besturen en externe
organisaties, waarin de volgende elementen worden opgenomen :

a) in voorkomend geval, voor beschermde afnemers : een overzicht van de gevoerde acties met, per actie, de
volgende gegevens :

1. het aantal en de hoogte van de uitgekeerde premies;

2. de gerealiseerde primaire energiebesparing, inclusief alle gegevens die nodig zijn om de energiebesparing te
berekenen of te verifiëren;

3. de manier waarop de coördinaten van de eindafnemers en de gegevens over de aanvraag en de uitbetaling van
de premie worden bijgehouden en geconsulteerd kunnen worden door het Vlaams Energieagentschap

4. een beschrijving van de sensibiliserende acties;

5. de uitgaven;

b) in voorkomend geval, voor lokale besturen :

1. een overzicht van de lokale besturen die op het aanbod van de netbeheerder zijn ingegaan;

2. per lokaal bestuur en per actie : alle gegevens zoals bepaald in artikel 2, 2°;

3. Als in het kader van een actie verschillende toestellen, apparaten of zachte maatregelen (energieboekhouding,
energieaudits, energiezorgsysteem) worden gestimuleerd, dan moeten alle gegevens voor elk toestel, elk apparaat of
elke zachte maatregel afzonderlijk worden gerapporteerd;

c) voor externe organisaties :

1. een overzicht van de externe organisaties waarmee werd samengewerkt;

2. de gerealiseerde primaire energiebesparing;

3. de uitgaven;
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4. per externe organisatie : een beschrijving van de samenwerking inclusief de resultaten, de gerealiseerde primaire
energiebesparing en de uitgaven;

4° een digitaal databestand waarin, per uitgevoerde energiescan in het kader van de actieverplichting vermeld in
artikel 3, paragraaf 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplich-
tingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik, alle gegevens te vinden zijn zoals voorzien in de minimale
criteria bepaald door het Vlaams Energieagentschap.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 februari 2009.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Mevr. H. CREVITS

Bijlage : Indeling van de energiebesparingsresultaten in sectoren en subsectoren
De NACE codes in de tweede kolom van onderstaande tabel zijn de NACE codes (Rev.2) opgenomen in de

Verordening (EG) Nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de
statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90
en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden.

1. TOTAAL

Totale afname huishoudelijke eindafnemers in jaar n-2

Totale primaire energiebesparing huishoudelijke eindafnemers in jaar n

Totale afname niet-huishoudelijke eindafnemers in jaar n-2

Totale primaire energiebesparing niet-huishoudelijke eindafnemers in
jaar n

2. ENERGIESECTOR

Winning van steenkool, bruinkool en turf 05

Vervaardiging van cokesovenproducten 19.1

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 19.2

Bewerking van splijt- en kweekstoffen 24.46

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 35

Overige energiesector 06; 09.1

3. INDUSTRIËLE SECTOR

IJzer- en staalnijverheid 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52

Non-ferro 24.4; 24.53; 24.54

Chemie 20; 21

Voeding, dranken en tabak 10; 11; 12

Papier en uitgeverijen 17; 18

Minerale niet-metaalproducten 23

Metaalverwerkende nijverheid

Transportmiddelen 29; 30; 33.15; 33.16; 33.17

Overige metaalverwerkende nijverheid 25; 26 (excl. 26.5; 26.6; 26.7); 27; 28;
33.11-33.14; 33.2

Niet-energiehoudende delfstoffen 07; 08; 09.9

Textiel, leder en kleding 13; 14; 15

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout 16

Bouwnijverheid 41.2; 42; 43

Overige industrieën 22; 26.5; 26.6; 26.7; 31; 32; 33.19; 38.3

4. VERVOER

Vervoer per spoor 49.1 en 49.2

Overig vervoer te land 49.3 en 49.4

Vervoer via pijpleidingen 49.5

Vervoer over water 50

Luchtvaart 51

5. TERTIAIRE SECTOR

Horeca

Hotels 55.1
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Restaurants, drankgelegenheden, kantines en catering 56.1-56.3

Kampeerterreinen en overige accommodaties voor kortstondig verblijf 55.20; 55.30; 55.90

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Ziekenhuizen 86.10

Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft (rust-
huizen etc.)

87.1;87.2; 87.3; 87.9

Overige gezondheidszorg, veterinaire diensten, diensten zonder onderdak 86.2; 86.9; 88.1; 88.9; 75.00

Onderwijs

Kleuter- en basisonderwijs 85.10-85.20 (excl. 85.207)

Secundair onderwijs 85.3

Hoger onderwijs 85.4

Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs 85.5; 85.207; 85.6

Andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening

Winning en distributie van water; zuivering van zeewater 36

Afvalwater- en afvalverzameling 37; 38 (excl. 38.3); 39

Sport, cultuur en recreatie

Sport 93.1

Cultuur en recreatie 59; 60; 63.91; 90; 91; 92; 93.2

Wassen en chemisch reinigen van textiel en bontproducten 96.01

Overige 96 (excl. 96.01); 94

Kantoren en administratie

Vervoersondersteunende activiteiten; reisbureaus 52.1; 52.2; 79

Post en telecommunicatie 53; 61

Financiële instellingen en zakelijke dienstverlening 41.1; 58; 62-66; 68-71; 73-74; 77-78;
80-82

Speur- en ontwikkelingswerk 72

Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen 84

Overige 99

Handel

Verkoop, onderhoud en herstelling van auto’s en motorrijwielen; klein-
handel in brandstoffen

45; 47.3

Groothandel en handelsbemiddeling met uitz. van handel in auto’s en
motorrijwielen

Groothandel in voedings- en genotsmiddelen 46.3

Overige groothandel 46 (excl. 46.3); 95

Kleinhandel met uitz. van kleinhandel in auto’s en motorrijwielen;
reparatie van consumentenartikelen

Kleinhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen

47.11

Overige kleinhandel 47 (excl. 4711)

6. OPENBARE VERLICHTING

7. LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW,VISSERIJ

Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten 01.1-01.3; 01.6

Veeteelt 01.4

Overige landbouw, bosbouw en visserij 01.7; 02; 03

8. HUISHOUDENS huishoudens zonder NACE en 97; 98

Brussel, 17 februari 2009.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributie-
netbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Mevr. H. CREVITS
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