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

BIS-NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964
betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet
van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet
van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat
betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit
en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van
de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen
- Definitieve goedkeuring na adviesvraag aan de afdeling Wetgeving van de
Raad van State

Samenvatting
Voorliggend ontwerp van decreet voorziet in verschillende wijzigingen van het Energiedecreet. Er
worden definities ingevoerd van “tussenpersonen bij de levering van thermische energie” en
“eindgebruikers van thermische energie”. Doorheen het Energiedecreet worden de bepalingen
aangepast aan deze nieuwe actoren, zoals bijvoorbeeld de taken van de VREG. Aan de netbeheerder
wordt een nieuwe forfaitaire vergoedingsplicht opgelegd in geval van laattijdige plaatsing van een
digitale meter bij een netgebruiker die expliciet om die plaatsing heeft verzocht. Het
toepassingsgebied van (niet-)gereserveerde technische flexibiliteit wordt uitgebreid en
verduidelijkt. Voorliggend ontwerpdecreet voorziet verder in een aantal bijkomende wijzigingen
ten aanzien van leveranciers in moeilijkheden, zoals de verwittiging van de VREG bij opstart van
een faillissementsprocedure of aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure. De
bandingfactoren van projecten met brandstofkosten zullen jaarlijks worden geactualiseerd. Er
wordt ook een daling voorgesteld van de quota groenestroomcertificaten en een stijging van de
quota warmte-krachtcertificaten. Wat de toekenning van groenestroomcertificaten betreft, wordt
verder nog voorzien in een uiterste termijn voor het indienen van verlengingsaanvragen en een
retributie voor de behandeling van verlengingsdossiers. Er wordt een decretale basis gelegd voor
de verwerking van persoonsgegevens bij tegemoetkomingen, voor het gebruik van
persoonsgegevens door de leverancier en voor gegevensuitwisseling omtrent de verbouwlening.
Inzake EPB wordt in een uitzonderingsgrond voorzien voor renovatieprojecten met een gefaseerde
vergunning zodat de decretale indientermijn van vijf jaar voor elke EPB-eenheid van die vergunning
wordt gerekend per fase waaronder zij valt en waaronder de werken aan die EPB-eenheid het eerst
werden gestart. Er worden bijkomende voorwaarden vastgelegd voor een rechtsgeldige overdracht
van de aangifteplicht door een niet-promotor-bouwheer en het toepassingsgebied van de
overdracht van de aangifteplicht wordt uitgebreid. Er wordt een uitzondering ingeschreven m.b.t.
het toepassingsgebied van de renovatieverplichting, voor overdrachten waarbij een van de (mede)eigenaars in het residentieel gebouw in kwestie zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt. De
handhavingsmogelijkheden van de VREG worden uitgebreid, evenals die van het VEKA inzake
certificatendossiers. Verder wordt voorgesteld om bepaalde EPC-boetes te verhogen en wordt een
wettelijk voorrecht en hypotheek ingevoerd voor alle op grond van het Energiedecreet opgelegde
administratieve geldboetes.
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Tot slot wordt met voorliggend ontwerpdecreet in het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen
tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 ingeschreven dat de inkomsten
van het Vlaams Klimaatfonds mogen aangewend worden voor de uitvoering van het Vlaamse
flankerend beleid voor de implementatie van het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor
wonen en werken. Ook wordt in het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het
Energiedecreet de overgangsbepaling voor de vrijstelling van elektriciteitsopslagfaciliteiten
aangepast aan de nieuwe decretale deadline voor quotumverplichtingen. In de wet van 28
december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging wordt ingeschreven dat het
VEKA een administratieve geldboete oplegt in geval van niet-naleving van de meldingsplicht voor
keuring en onderhoud van een centraal stooktoestel.

1. SITUERING
A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK
STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING
BELEIDSDOMEIN: Omgeving
BELEIDSVELD: Energie

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN
Het wetgevingstechnisch en taaladvies nr. 2022/238 werd op 24 juni 2022 bekomen.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 16 juni 2022 verkregen. Voor een bespreking ervan
zie infra punt 3A.
Het begrotingsakkoord werd op 1 juli 2022 verkregen.
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, werd verkregen.

C. EERSTE PRINCIPIËLE GOEDKEURING
De Vlaamse Regering hechtte in vergadering van 8 juli 2022 haar eerste principiële goedkeuring1 aan
het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van
13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en
het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft
toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van
het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen,
en gelastte de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, om over het ontwerpdecreet het advies van
de SERV, de Minaraad, de VREG en de VTC in te winnen binnen een termijn van dertig dagen.
De volgende adviezen werden in dat kader ingewonnen:
De SERV en de Minaraad gaven op 29 augustus 2022 hun gezamenlijk advies.
De VREG gaf op 26 juli 2022 zijn advies.
De VTC gaf op 19 juli 2022 haar advies.

1
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D. TWEEDE PRINCIPIËLE GOEDKEURING
De Vlaamse Regering hechtte in vergadering van 9 september 2022 haar tweede principiële
goedkeuring2 aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964
betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet
van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012
en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft
toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van
het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen,
en gelastte de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, om over het ontwerpdecreet het advies van
de afdeling Wetgeving van de Raad van State in te winnen binnen een termijn van dertig dagen.

2. BESPREKING VAN HET ADVIES NR. 72.164/3 VAN DE
AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE
Op 12 september 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme verzocht binnen een termijn van dertig dagen een
advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet ‘tot wijziging van de wet van 28 december
1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het
decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de
begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de
uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande
installatie-eisen’.
De Raad van State verleende haar advies nr. 72.164/3 op 20 oktober 2022. Het advies gaat als bijlage
3.
De afdeling Wetgeving van de Raad van State maakte in haar advies de hierna volgende opmerkingen:
-

2

De Raad bevestigt dat voor de decretale verplichting die in het ontworpen artikel 4.3.3, tweede
en derde lid van het Energiedecreet wordt opgelegd aan het Openbaar Ministerie en de griffier
van de ondernemingsrechtbank, om de VREG te verwittigen bij een opstart van een
faillissementsprocedure of aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure m.b.t. een
leverancier die actief is in het Vlaamse Gewest, evenals bij navolgende beslissingen van de
ondernemingsrechtbank in die insolventieprocedures, een beroep kan worden gedaan op de
impliciete bevoegdheden (artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen). De Raad van State stelt dat kan worden aangenomen dat deze
informatieverplichting noodzakelijk is voor de uitoefening van de bevoegdheden van het
Vlaamse Gewest, nl. om een performante noodleveranciersregeling te blijven garanderen. De
opstart van een faillissementsprocedure of een procedure van gerechtelijke reorganisatie is
een wezenlijke aanwijzing voor het feit dat een commerciële leverancier in de problemen zit.
Tevens oordeelt de Raad dat de aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde regeling
en dat de weerslag van de ontworpen bepalingen op de federale aangelegenheid slechts
marginaal is. De Raad verwijst daarbij, net zoals de memorie van toelichting, naar de
gelijkaardige procedure waarin de federale wetgeving reeds voorziet voor wat betreft de
FMSA. Bovendien blijft de verplichting beperkt tot faillissementsprocedures en procedures van
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gerechtelijke reorganisatie m.b.t. elektriciteits- of gasleveranciers, die volgens de Raad beperkt
zullen zijn in aantal.
-

Volgens de Raad van State voorziet artikel 36, lid 4, van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96
ervan, in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in de wet van 3
december 2017 ‘tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit’, te raadplegen bij het
opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen
wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met
verwerking.
Inmiddels werd bij artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer de Vlaamse toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens opgericht. De Vlaamse toezichtcommissie (VTC) is een
autonome dienst met rechtspersoonlijkheid en is als toezichthoudende autoriteit voor de
verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 36, lid 4, van de AVG
verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de AVG door de instanties.
Ingevolge artikel 51, lid 1, van de AVG kan immers elke lidstaat één of meer onafhankelijke
overheidsinstanties, verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van deze
verordening, oprichten.
Sinds de bekendmaking van de aanstelling van de leden van de VTC door de Vlaamse
Regering in het Belgisch Staatsblad d.d. 29 maart 2019, is de VTC ingevolge artikel 10/4, §1, van
voornoemd decreet bevoegd om hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams
Parlement of de Vlaamse Regering adviezen te verstrekken omtrent elke aangelegenheid
met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. Er moet aldus worden vastgesteld
dat er in dit geval een advies is waarbij het ontwerp is getoetst aan de AVG. Een apart advies
van de GBA is dan ook niet nodig.

-

De Raad van State merkt op dat de in het ontwerpdecreet voorziene wijzigingen aan de
voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten, de quotumplicht en de
supercap-regeling betrekking hebben op regelingen die zijn aangemeld als staatssteun, en zelf
ook als een regeling van staatssteun moeten worden beschouwd. De Raad wijst er op dat
deze wijzigingen met toepassing van artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het gegeven
dat de ontworpen wijzigingen bedoeld zijn om de bestaande regeling in overeenstemming te
brengen met de richtsnoeren of bemerkingen van de Europese Commissie, doet hieraan
volgens de Raad geen afbreuk.
Hierin kan de Raad van State niet worden gevolgd. De voorgestelde wijzigingen zullen er net
toe leiden dat er minder steun wordt verleend. Bovendien betreft het dienstige maatregelen
voor de nieuwe richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en
energie 2022 (CEEAG). Overeenkomstig randnummer 468 a) van de nieuwe richtsnoeren
moeten bestaande steunregelingen tegen uiterlijk 31 december 2023 worden gewijzigd om ze
in overeenstemming te brengen met deze richtsnoeren. Met de ontworpen bepalingen wordt
er gealigneerd op de CEEAG.

-

Bij het ontworpen artikel 4.1.11/3, eerste lid, van het Energiedecreet, merkt de Raad op dat op
het ogenblik dat het recht op een vergoeding door de distributienetbeheerder ontstaat,
namelijk vanaf de eerste dag na de overschrijding van de aansluitingstermijn, er nog geen
aansluiting is en er bijgevolg geen gewag kan worden gemaakt van een “netgebruiker”. De
Raad meent dat de bestaande woorden “aanvrager van een aansluiting op zijn net” beter
overeenstemmen met de werkelijkheid en artikel 7, 1° van het ontwerpdecreet bijgevolg beter
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kan worden weggelaten. Deze opmerking van de Raad wordt gevolgd. Punt 1° van artikel 7
van het ontwerpdecreet wordt geschrapt.
-

Wat de verwerking van persoonsgegevens bij de toekenning van leningen door energiehuizen
betreft, zoals voorzien in het ontworpen artikel 9.1.4 van het Energiedecreet, wijst de Raad
van State erop dat op grond van artikel 22 van de Grondwet de ‘essentiële elementen’ van de
verwerking van persoonsgegevens in de wet zelf moeten worden vastgelegd. In dat verband
is de afdeling Wetgeving van oordeel dat ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid,
de volgende elementen in beginsel ‘essentiële elementen’ uitmaken: 1°) de categorie van
verwerkte gegevens; 2°) de categorie van betrokken personen; 3°) de met de verwerking
nagestreefde doelstelling; 4°) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte
gegevens; en 5°) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens.
In het licht daarvan merkt de Raad op dat de met de verwerking nagestreefde doelstelling
ten aanzien van de energiehuizen en ten aanzien van het VEKA impliciet kan worden afgeleid
uit het ontworpen artikel 9.1.4. Luidens paragraaf 1, eerste lid van dit artikel vragen de
energiehuizen immers de gegevens op en verwerken deze “in het kader van de uitvoering van
hun taak, vermeld in artikel 9.1.1, 1°”. In paragraaf 2, derde lid van het ontworpen artikel wordt
het VEKA aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke “in het kader van het beheer van
leningen”. Ofschoon een uitdrukkelijkere regeling volgens de Raad van State aanbeveling
verdient, lijkt wat de energiehuizen en het VEKA betreft, voldaan aan het vereiste vastleggen
van de met de verwerking nagestreefde doelstelling.
Ten aanzien van het Agentschap Wonen-Vlaanderen daarentegen, ontbreekt volgens de Raad
elke precisering van de met de verwerking van de gegevens door dat agentschap nagestreefde
doelstelling. Tevens wordt de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte
gegevens niet bepaald volgens de Raad. Het ontworpen artikel 9.1.4 moet bijgevolg worden
aangevuld.
Aan deze opmerking van de Raad wordt deels gevolg gegeven. In paragraaf 3, derde lid wordt
de nagestreefde doelstelling verduidelijkt door Wonen-Vlaanderen aan te duiden als
verwerkingsverantwoordelijke “in het kader van de controle op de naleving van de
leningsvoorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021
vaststelt”. Het vastleggen van de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte
gegevens wordt via de delegatie in het vierde lid van paragraaf 3 (luidens dewelke de Vlaamse
Regering nadere voorwaarden en modaliteiten kan bepalen voor de gegevensuitwisseling
tussen de energiehuizen en Wonen-Vlaanderen) aan de Vlaamse Regering gelaten.
Overeenkomstig artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen behoort het vastleggen van de structuur van het Agentschap Wonen-Vlaanderen
immers tot de bevoegdheid van de Vlaamse Regering en is het niet aan de decreetgever om
daar een voorafname op te doen.

3. WIJZIGINGEN AAN HET ONTWERPDECREET
Aan het ontwerpdecreet werden de volgende wijzigingen aangebracht:
-

In ARTIKEL 7 van het ontwerpdecreet wordt punt 1° geschrapt, naar aanleiding van het advies
van de Raad van State.

-

In ARTIKEL 38 van het ontwerpdecreet wordt het ontworpen artikel 9.1.4 van het Energiedecreet
aangepast aan het advies van de Raad van State. Wonen-Vlaanderen wordt aangeduid als
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verwerkingsverantwoordelijke “in het kader van de controle op de naleving van de
leningsvoorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021
vaststelt”.
-

Aan ARTIKEL 43 van het ontwerpdecreet wordt een punt 3° toegevoegd. De
renovatieverplichting uit artikel 11.2/2.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 is van
toepassing op elke notariële overdracht in volle eigendom van een residentieel gebouw, een
niet-residentieel gebouw of niet-residentiële gebouweenheid.
Dit betekent dat wanneer zowel blote eigendom als het vruchtgebruik samen het voorwerp
uitmaken van een notariële akte, men onder het toepassingsgebied valt wanneer men een
deel (bijv. 50% van de volle eigendom) of het geheel van een gebouw notarieel overdraagt.
Dit heeft als consequentie dat ook bepaalde overdrachten worden geraakt waarbij de
overdracht plaatsvindt tussen meerdere personen die allen reeds eigenaars zijn van het
gebouw in kwestie, en waarbij de overdracht onderling plaatsvindt omwille van een wijziging
van omstandigheden in het privéleven. Men denke aan bijvoorbeeld de volgende gevallen:
• een koppel dat uit de echt scheidt en de eigendom van de gemeenschappelijke
gezinswoning in het kader van de echtscheiding regelt;
• een getrouwd koppel dat uit elkaar gaat, maar meerdere onroerende eigendommen
heeft (een gezinswoning en een tweede verblijf). Voorafgaand aan het uitspreken van
de echtscheiding verhuist een partner naar het tweede verblijf en vestigt er zijn
hoofdverblijfplaats, terwijl de hoofdverblijfplaats van de andere partner niet wijzigt.
In het kader van het afwikkelen van de echtscheiding wordt de ene woning
toegewezen aan de ene partner, en de andere woning aan de andere partner.
• een koppel dat wettelijk samenwoont, eigenaar is van een woning/appartement, uit
elkaar gaat en waarbij de ene (ex-)partner de andere uitkoopt.
• een koppel dat feitelijk samenwoont, eigenaar is van een woning/appartement, uit
elkaar gaat en waarbij de ene (ex-)partner de andere uitkoopt.
Een ander geval waaraan wordt gedacht is het geval van een ongehuwde “jonkman” of
“jonkvrouw” die nog samenwoont met zijn/haar moeder of vader die eigenaar van de woning
is waar die zoon/dochter ook diens hoofdverblijfplaats heeft en de ouder in kwestie sterft,
waardoor hij mede-eigenaar wordt. Hij of zij blijft in de woning wonen en koopt het (geërfde)
aandeel van een broer of zus uit.
Daar waar het de bedoeling is een notariële overdracht aan een derde die nog geen eigenaar
is van een deel of geheel van de volle eigendom van een gebouw wel degelijk onder het
toepassingsgebied hoort (anders kan op die wijze de renovatieverplichting worden omzeild
door bijvoorbeeld eerst x% en daarna de rest te verkopen), is het echter niet de bedoeling om
een notariële overdracht tussen dergelijke partijen die beiden reeds eigenaar zijn van het
gebouw in kwestie ook met een renovatieverplichting te belasten. Het is immers niet de
bedoeling om omwille van “miserie” buiten de wil om van de betrokkene ook nog eens een
renovatieverplichting op te leggen. Daarom wordt in punt 3° voorgesteld om voor
overdrachten waarbij een van de (mede-)eigenaars daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en
behoudt een uitzondering in het decretale toepassingsgebied in te schrijven.

-

In ARTIKEL 60 van het ontwerpdecreet worden bijkomende inwerkingtredingsbepalingen
opgenomen. De uitzondering op de renovatieverplichting voor overdrachten waarbij een van
de (mede-)eigenaars zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt in het residentieel gebouw in
kwestie, treedt in werking op 1 januari 2023, omdat vanaf die datum de renovatieverplichting
bij residentiële gebouwen geldt. De wijzigingen aan de vergoedingsplichten van de
netbeheerder treden pas in werking op 1 april 2023, om Fluvius in staat te stellen eerst binnen
een redelijke termijn de vereiste software-aanpassingen te doen.
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4. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
Er werden aan het ontwerpdecreet geen wijzigingen aangebracht die een budgettaire impact hebben
voor de Vlaamse Overheid.

B. ESR-TOETS
Er werden aan het ontwerpdecreet geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op de ESR.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Er werden aan het ontwerpdecreet geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op het
personeel van de Vlaamse overheid.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Er werden aan het ontwerpdecreet geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op de lokale
en provinciale besturen.

5. VERDER TRAJECT
Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de indiening van het ontwerpdecreet in
het Vlaams Parlement volgt de parlementaire behandeling. Na het aannemen van het decreet in de
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet het decreet door de Vlaamse Regering worden
bekrachtigd en afgekondigd, en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van decreet tot wijziging van
de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het
Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding
van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging
van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen
betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening
van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen en de bijhorende memorie van
toelichting;
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2° de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme te gelasten
voornoemd ontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting, in naam van de
Vlaamse Regering, in te dienen bij het Vlaams Parlement.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

Bijlagen:
1. Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de
bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van
13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting
2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en
energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve
geldboetes aangaande installatie-eisen;
2. Memorie van toelichting;
3. Het advies nr. 72.164/3 van de Raad van State d.d. 20 oktober 2022.
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