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Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het ter beschikking stellen van de 
informatie over de netto baten, de kosten en de energie-efficiëntie van apparatuur en 

systemen voor gebruik van verwarming, koeling  en elektriciteit op basis van hernieuwbare 
energiebronnen (omzetting van het artikel 14§2 van de Richtlijn 2009/28/EG van 23.04.2009). 
 

 
 
 

Brussel, 10 maart  2011 
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SAMENVATTING 
 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat aan de Raad wordt voorgelegd, beoogt de omzetting in 
Belgisch recht van het artikel 14§2 van de Europese richtlijn 2009/28/EG van 23.04.2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 
 
De Raad voor het Verbruik keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed, mits toevoeging van een 
verduidelijking in de definitie van « hernieuwbare energiebronnen ». Hij dringt er ook op aan om  
ervoor te zorgen dat de informatie de consument bereikt (hetzij via de leverancier of via de 
installateur) maar dat de informatieverplichtingen van allerlei aard niet moeten worden uitgebreid 
omdat andere wetgevingen (met name de richtlijn Ecodesign) al voorzien in het ter beschikking 
stellen van informatie voor de consumenten. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 15 december 2010 door de Minister van Klimaat en Energie 
belast met Consumentenzaken verzocht werd een advies uit te brengen over een ontwerp van 
koninklijk besluit betreffende het ter beschikking stellen van de informatie over de netto baten, de 
kosten en de energie-efficiëntie van apparatuur en systemen voor gebruik van verwarming, koeling  
en elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, heeft huidig het volgende advies 
goedgekeurd, middels een schriftelijke procedure. 
 
De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidig advies over te maken aan de 
Minister van Klimaat en Energie belast met Consumentenzaken en aan de Minister voor 
Ondernemen en Vereenvoudigen. 
 

ADVIES 
 

 
De Raad voor het Verbruik, 

Gelet op de brief van 15 december 2010 van de Minister van Klimaat en Energie belast met 
Consumentenzaken waarin hij de Raad voor het Verbruik om een advies verzoekt over het 
hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de richtlijn 2009/28/EG van 23.04.2009 van het Europees Parlement en de Raad ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, het art. 14§2;  

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 11, 
§2; 

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie "Leefmilieu- Productie en Duurzame consumptie” 
voorgezeten door de heer Gheur (VBO) tijdens haar vergadering  van 2 februari 2011; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad : de heer 
Walschot (Agoria) 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen : Mevrouw Deville 
(OIVO), de heren Callewaert (Agoria), Marchand (FOD Economie – AD Energie) en Storme 
(ABVV) ; 

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door mevrouw Deville (OIVO) en de heer Callewaert 
(Agoria); 

Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 24 februari 2011; 

Gelet op de dringendheid; 

Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het Huishoudelijk reglement, voor 
de definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik; 
 

 
 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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De Raad voor het Verbruik reageert gunstig op het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit, 
dat in feite de omzetting is van artikel 14§2 van de Europese richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen. 

De Raad formuleert evenwel volgende bemerking. De definitie van « energie uit hernieuwbare 
bronnen » in richtlijn 2009/28/EG (art.2a) is de meest volledige en houdt rekening met de meest 
recente ontwikkelingen en evoluties. Ze omvat ook de aerothermische en de hydrothermische 
energie, twee hernieuwbare energiebronnen die van zeer groot belang zijn voor de Belgische 
industrie.  

De Raad wenst dan ook dat in het ontwerp van koninklijk besluit (art.2) de definitie van « 
hernieuwbare energiebronnen » als volgt wordt aangevuld: Voor toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder "hernieuwbare energiebronnen" de hernieuwbare niet-fossiele energiebronnen 
(wind, zon, aerothermische warmte, geothermische warmte, hydrothermische warmte, golfslag, 
getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen). 

Bovendien, wat de informatieverplichting opgelegd aan de leveranciers van apparatuur en 
systemen betreft (artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit) acht de Raad het essentieel dat 
de informatie de eindconsument bereikt, ongeacht in welke vorm, via de leveranciers van 
apparatuur en systemen of via de installateurs.  
 
Om de inhoud van de informatie die in het kader van dit ontwerp van koninklijk besluit ter 
beschikking moet worden gesteld, te preciseren, meent de Raad dat moet worden verwezen naar 
de informatieverplichtingen die voortvloeien uit andere wetgevingen (met name de richtlijn 
ecodesign). De bedoeling hiervan is om de relevante informatie, die de leveranciers ter beschikking 
stellen, te harmoniseren en zo uitbreiding te vermijden van informatieverplichtingen van allerlei 
aard, vaak weinig relevant, die voor de eindconsument  bron van verwarring zouden zijn en 
synoniem aan onnodige verplichtingen voor de leveranciers. 
 


