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Opkoop van regionale groenestroomcertificaten door Elia:  
de CREG heeft reeds in 2010 een oplossing voor het probleem 

voorgesteld 
 

 
In een studie van april 2010 heeft de CREG een analyse uitgevoerd van het op federaal niveau 

ingevoerde systeem dat Elia verplicht om de groenestroomcertificaten voortvloeiend uit de 

productie van elektriciteit aan de hand van hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld door 

middel van zonnepanelen, onshore windmolens, waterkracht en biomassa, tegen een 

gewaarborgde prijs op te kopen. 

De CREG besloot toen al dat de ondersteuning van de onshore hernieuwbare energiebronnen 

uitsluitend onder de bevoegdheid van de Gewesten viel en dat dit systeem buiten het 

bevoegdheidskader van de federale overheid lag. De CREG heeft in 2010 en 2011 verschillende 

concrete voorstellen gedaan aan de federale overheid teneinde dit probleem te verhelpen. 

De CREG had toen ook de negatieve gevolgen meegedeeld die zich zouden kunnen voordoen in 

geval van een door de Gewesten voorziene daling van de gewaarborgde prijzen van de 

groenestroomcertificaten afkomstig uit hernieuwbare productie. 

De Vlaamse overheid heeft echter net besloten om de opkoopprijs voor de 

groenestroomcertificaten afkomstig van de fotovoltaïsche productie vanaf 1 augustus 

aanstaande te doen dalen van 210 euro/MWh naar 90 euro/MWh. Bijgevolg kan Elia zich 

verwachten aan een toestroom van aanvragen voor de opkoop van groenestroomcertificaten 

aangezien de federale wetgeving hun opkoopprijs heeft vastgelegd op 150 euro/MWh. Een 

aanzienlijke opkoop van deze groenestroomcertificaten door Elia zou kunnen leiden tot een 

belangrijke stijging van de prijzen voor de transmissie van elektriciteit. 

Naar aanleiding van een vraag die midden juli 2012 door de Staatssecretaris van Energie werd 

ingediend, zal de CREG eerstdaags een voorstel overmaken teneinde dit probleem definitief op 

te lossen om derhalve een stijging van de prijzen voor de transmissie van elektriciteit te  

vermijden.  
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De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten 
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