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Sectorclassificatie van de nv Vlaams Energiebedrijf 
 
Situering 
 
 
In haar brief van 18 november 2010 vraagt de Viceminister-president en Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding het advies van het INR met 
betrekking tot de sectorclassificatie van de door het Vlaams Gewest op te richten nv Vlaams 
Energiebedrijf (VEB). Bij de brief, die een ontwerpanalyse van de ESR 1995-behandeling bevat, is 
een ontwerp van het oprichtingsdecreet inclusief de Memorie van Toelichting gevoegd. 
 
De Vlaamse Regering heeft het voornemen om een extern verzelfstandigd agentschap op te 
richten, de nv VEB, dat als missie heeft: “het streven naar energiebesparing en rationeel 
energieverbruik alsook het bevorderen van milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie en 
energielevering”. 
 
Uit het ontwerp van oprichtingsdecreet blijkt dat het agentschap zal worden opgericht onder de 
vorm van een privaatrechterlijke naamloze vennootschap. Verder bepaalt het ontwerp van decreet 
dat het Vlaams Gewest steeds over minstens de helft plus één van de aandelen in het 
maatschappelijk kapitaal van het VEB moet beschikken.  
 
In de brief vermeldt de minister dat de financiële inbreng van het Vlaams Gewest in het VEB 
beperkt zal blijven tot de inbreng in het maatschappelijk kapitaal, waarvan de hoogte niet wordt 
bepaald in het decreet, en dat niet wordt voorzien in werkingstoelagen, noch subsidies aan het 
VEB. Niettemin bepaalt het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering statutair personeel en/of 
gebouwen en infrastructuur kan ter beschikking stellen aan het VEB en zijn eventuele dochters. 
Het is in een later op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het 
VEB dat de voorwaarden van deze terbeschikkingstelling dienen te worden bepaald.  
 
Verder zijn er in het ontwerp van decreet geen nadere bepalingen opgenomen omtrent de 
bestuursorganen en hun samenstelling. Bij ontstentenis daarvan zullen deze bijgevolg worden 
samengesteld overeenkomstig de bepalingen van het vennootschapsrecht.  
 
Vraag: Tot welke institutionele sector dient het VEB te worden gerekend?  
 
Advies van het INR 
 
Uit het ontwerp van decreet blijkt dat het VEB wordt opgericht als een privaatrechterlijk 
vormgegeven naamloze vennootschap. Het VEB zal bijgevolg rechtspersoonlijkheid bezitten en 
onderworpen zijn aan de bepalingen van het vennootschapsrecht.  
 
Het VEB zal, conform de vennootschapsrechterlijke bepalingen, dienen te beschikken over een 
volledige boekhouding. Verder blijkt uit het ontwerp van oprichtingsdecreet dat het VEB (en de 
eventuele dochters) alle handelingen en activiteiten kunnen verrichten die bijdragen tot de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Dat impliceert dat het VEB (i) het recht heeft om 
goederen of andere activa te bezitten en (ii) in staat is om economische beslissingen te nemen en 
economische activiteiten uit te oefenen waarvoor het direct en wettelijk aansprakelijk is. Voor zover 
het VEB in eigen naam schulden, verbintenissen of andere verplichtingen kan aangaan, en 
contracten kan afsluiten, inclusief de beslissingsbevoegdheid inzake het nemen van participaties in 
andere ondernemingen, kan het VEB als een institutionele eenheid worden beschouwd. 
 
Vervolgens dient het Vlaamse Gewest decretaal over minstens de helft plus één aandeel te 
beschikken. Dit geeft aan dat het VEB onder toezicht staat van de overheid en bijgevolg een 
overheidsproducent is. 
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Om te bepalen tot welke institutionele sector het VEB behoort, dient te worden nagegaan welk 
percentage van de productiekosten van het VEB door (de opbrengst van) verkopen wordt gedekt. 
Aangezien het INR niet beschikt over de financiële planning van het VEB, kan hieromtrent geen 
uitspraak worden gedaan. Bijgevolg kan het INR op dit ogenblik geen advies verlenen over de 
sectorclassificatie van het VEB.  
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