
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2018/14195]
20 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende de voor het kalenderjaar 2018 beschikbare middelen voor

de vergoedingen voor de opkoop van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten door de elektrici-
teitsdistributienetbeheerders en indiening bij de VREG, vermeld in artikel 6.4.14/2 en artikel 6.4.14/3 van het
Energiebesluit van 19 november 2010

DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, artikel 8.4.1, 9°, artikel 8.7.1 en artikel 13.1.1;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het decreet van 6 juli 2018 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en
–opmaak;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.4.14/2, artikel 6.4.14/3 en artikel 11.1.3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake
subsidiëring;

Gelet op de respectievelijke beslissingen van de VREG tot aanduiding van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka,
Iverlek, Sibelgas, Infrax West, Inter-Energa, Iveg en PBE als elektriciteitsdistributienetbeheerder in overeenstemming
met artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
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Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 september 2018;

Overwegende dat de te voorziene middelen beschikbaar zijn op het overeenstemmende uitgavenartikel van het
Energiefonds ter financiering van de groenestroomdoelstellingen,

Besluit :

Artikel 1. De voor het kalenderjaar 2018 beschikbare middelen vanuit het Energiefonds, opgericht op grond van
artikel 3.2.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 als een begrotingsfonds in zin van artikel 12 van het Rekendecreet,
bedragen maximaal:

1° 91.152.248 euro voor de volgens artikel 6.4.14/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 te betalen
vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders voor de opkoop en het uit de markt halen van
groenestroomcertificaten;

2° 38.847.800 euro voor de volgens artikel 6.4.14/3 van het Energiebesluit van 19 november 2010 te betalen
vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders voor de opkoop en het uit de markt halen van
warmte-krachtcertificaten.

Art. 2. Dit ministerieel besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad.

Brussel, 20 september 2018.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN
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