ENOVER
het energieoverleg tussen
de federale staat en de gewesten

De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en
evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat
kader heeft de Algemene Directie Energie deze brochure uitgegeven.
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

ENOVER is een overleggroep die de samenwerking op het
vlak van energie tussen de federale en gewestelijke regeringen versterkt en afgevaardigden samenbrengt van de vier
energie-administraties en de vier kabinetten bevoegd voor
energie, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij
de Europese Unie en de Directie-generaal Europese Zaken
en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
Het voorzitterschap van de voltallige groep ENOVER wordt
waargenomen door de directeur-generaal van de Algemene
Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie.
De spreiding van de bevoegdheden over energieaangelegenheden sinds de staatshervorming van 1980 noodzaakt
de federale staat en de gewesten met elkaar samen te werken en overleg te plegen, om onverzoenbaarheden die het
beleid zouden kunnen ontwrichten of minder efficiënt maken, weg te werken.
Dit overleg werd op 18 december 1991 geformaliseerd in
het samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de
activiteiten die verband houden met energie dat tussen de Federale Staat het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd gesloten en in de praktijk werd
vertaald door de oprichting van ENOVER (in
het Frans: CONCERE).
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Verspreide bevoegdheden
De bijzondere wet van 8 augustus 1980 verdeelt de bevoegdheden op de volgende wijze:
De Federale Staat is bevoegd voor de materies waarvan de
technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op het nationale niveau vereist, in het bijzonder:

• de bevoorradingszekerheid;
• de prospectieve studies over elektriciteit en gas;
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• de cyclus van de nucleaire brandstof;
• de grote infrastructuur op het vlak van productie, opslag en transport van energie;

• de tarieven.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Tot de gewestelijke bevoegdheden behoren:

• de distributie van elektriciteit;
• de transmissie van elektriciteit langs netwerken
waarvan de nominale spanning lager dan of gelijk is
aan 70.000 volt;

• de openbare distributie van gas;
• de distributienetwerken van warmte die op afstand
wordt geproduceerd;

• de nieuwe energiebronnen met uitzondering van
deze die verbonden zijn met kernenergie;

• de recuperatie van energie door industrie en andere
gebruikers;

• het rationele energiegebruik.
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Voltallige vergadering
De voltallige groep ENOVER vergadert in principe maandelijks om de opdrachten te verzekeren die hem werden toevertrouwd:

•

het overleg organiseren tussen de federale staat
en de gewesten;

• de interne coherentie van de energiebeleidsmaatregelen van de bevoegde overheden veiligstellen;

• de informatie centraliseren ter aanpassing van de
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wetgeving over de betreffende materies;

• de uitwisseling van informatie bevorderen tussen
de bevoegde overheden;

• de gegevens verzamelen die bedoeld zijn om een
gevolg te geven aan de aanvragen van informatie
door internationale organisaties en voor het opstellen van energiebalansen;

• de Belgische afvaardiging bij internationale organisaties samenstellen

• gecoördineerde en logisch gestructureerde standpunten opstellen die moeten worden ingenomen
door de Belgische delegatie bij internationale instanties, vooral in de Raad van de EU (bijvoorbeeld
de voorbereiding van Europese richtlijnen).
Beslissingen worden in de voltallige zitting genomen wanneer
consensus wordt bereikt.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Werkgroepen
Formeel neemt de voltallige vergadering de beslissingen,
maar vaak worden deze voorbereid in één van een twintigtal
werkgroepen. Behalve uitwisseling van informatie en samenwerking op beleidsvlak behoort tot de belangrijkste taken
van deze werkgroepen het opstellen van rapporten aan de
Europese Commissie. De werkgroepen brengen deskundigen
samen rond thema’s zoals hernieuwbare energie of energieefficiëntie of specifieke opdrachten zoals de kosten-batenanalyse van de mogelijke introductie van “smart meters”.

ENOVER-EU
De Europese actualiteit en energiedossiers worden op dagelijkse basis opgevolgd en behartigd door ENOVER-EU. In deze
groep wordt de Belgische positie voorbereid voor bijeenkomsten van de “Energy Working Party”, COREPER, de (informele)
Raad Energie en van de directeurs-generaal voor Energie.
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Gemengde groepen
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Voor materies die verschillende maatschappelijke domeinen
en de bevoegdheden van ver-schillende administraties overlappen, worden ad hoc gemengde groepen opgericht, samen
met deskundigen uit de administraties voor transport- en
mobiliteit of leefmilieu. Zo bestaat er een gemengde groep
ENOVER-Transport over het voorstel van richtlijn voor de ontwikkeling van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, een gemengde groep ENOVER-CCIM over het nieuwe
voorstel van de Europese Commissie om de klimaateffecten
van de productie van biobrandstoffen te beperken en de stuurgroep NEKP 2030 voor de opmaak van het Nationaal Energieen Klimaatplan.
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