Regering verliest greep op Vlaamse energieregulator VREG
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Het toezicht op de Vlaamse energieregulator VREG wordt overgeheveld van de regering
naar het Vlaams Parlement. Dat moet de dienst onafhankelijker maken.
Het Vlaams Parlement besliste gisteren de VREG onder de eigen vleugels te nemen en
zijn structuur te hervormen. De VREG buigt zich over de distributietarieven van Eandis en
Infrax, die de belangrijkste component van de energiefactuur vormen.
Met de zesde staatshervorming werd het Vlaamse Gewest verantwoordelijk voor het
vaststellen van die tarieven. Voordien hield de VREG zich enkel bezig met het uitgeven
van groenestroomcertificaten en het behandelen van klachten.
’Omdat de VREG voortaan zo’n belangrijke beslissingen moet nemen, drong een
hervorming zich op’, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). Ook heeft de
Europese Unie problemen met een regulator die opereert in de schoot van de regering,
zoals voordien het geval was.
’Daarnaast wordt de raad van bestuur van vier naar zeven leden uitgebreid’, zegt WillemFrederik Schiltz (Open VLD). ‘Vier is te weinig voor belangrijke dossiers als de tarifering.’
Wie in die nieuwe raad van bestuur zal zetelen, wordt halfweg december duidelijk.
Waarschijnlijk maken de vier leden van de huidige Raad wel de overstap naar de nieuwe
raad. ‘De drie overige zetels worden volgens het systeem D’Hondt ingevuld door de N-VA
(2) en Open VLD (1)’, zegt Gryffroy. Voor een ervan circuleert de naam van Ronnie
Belmans, professor elektrotechniek aan de KU Leuven, voormalig voorzitter van de
stroomnetbeheerder Elia en CEO van het onderzoeksinstituut EnergyVille. De eerste taak
van de nieuwe raad van bestuur wordt de zoektocht naar een nieuwe algemeen
directeur. Verwacht wordt dat die er begin volgend jaar komt.
’Met dit nieuwe decreet kiezen we voor een slanke VREG’, zegt Robrecht Bothuyne
(CD&V). ‘We passen voor een overvloed aan mandaten en directiefuncties.’ De
meerderheid wijst zo het voorstel van de oppositie af om naast de raad van bestuur ook
een adviesraad op te richten. ‘We willen geen praatbarak zoals die bij de CREG op
federaal niveau bestaat’, klinkt het.

