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VOORSTEL 

 

Op 18 juli 2012 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) een brief van de Staatssecretaris van 

Energie (gedateerd op 13 juli 2012) waarin hij de CREG verzoekt om hem een 

voorstel van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 

betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het Koninklijk Besluit van 16 juli 

2002) over te maken met het oog op de schrapping van het regime van federale 

gegarandeerde prijzen voor regionale groenestroomcertificaten. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft tijdens zijn vergadering van 1 augustus 2012 

beslist om, met toepassing van artikel 7, §1, vierde lid, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), een 

voorstel van Koninklijk Besluit te formuleren tot wijziging van het Koninklijk Besluit 

van 16 juli 2002. 

 

Dit voorstel omvat vijf luiken. Het eerste deel licht het wettelijk kader toe waarbinnen 

huidig voorstel wordt genomen. Het tweede deel beschrijft de antecedenten. Het 

derde deel bevat een aantal algemene opmerkingen. In het vierde deel worden een 

aantal opmerkingen gemaakt bij de artikelen van het voorstel van Koninklijk Besluit. 

Het vijfde deel bevat de tekst van het voorstel van Koninklijk Besluit (hierna : het 

voorstel). 
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I. WETTELIJK KADER  

 

1. Artikel 7, §1, vierde lid, van de elektriciteitswet, ingevoegd door de wet van 

29 maart 20121, luidt als volgt:  

 

“Onder voorbehoud van het derde lid, kan de Koning bij een besluit vastgelegd 

na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie de bepalingen van 

het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, bekrachtigd bij artikel 427 van de programmawet (I) van 24 

december 2002, wijzigingen, vervangen of opheffen.”2 

 

 

  

                                                 
1
 Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) 

2
 Zie ook Parl. St., Kamer, 2011-2012, nr. 2097/1, p. 19. 
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II. ANTECEDENTEN 

 

2. In studie (F)100415-CDC-9613 besluit de CREG dat het opzetten van een 

systeem van groenestroomcertificaten voor onshore hernieuwbare bronnen die als 

‘nieuwe energiebronnen’ worden beschouwd, met uitzondering van kernenergie, 

behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten en dat het 

ondersteuningsmechanisme, zoals dit op federaal niveau is uitgewerkt in het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, in feite de bevoegdheidsverdeling tussen de 

federale staat en de gewesten overschrijdt. Met haar schrijven van 15 april 2010 

maakte de CREG deze studie over aan de Minister van Klimaat en Energie. 

 

3. Op 10 december 2010 heeft de Vlaamse Minister van Energie een voorstel 

tot aanpassing van de gegarandeerde prijs voor groenestroomcertificaten van zonne-

energie bekend gemaakt. Op 16 december 2010 uit de CREG aan de federale 

Minister van Klimaat en Energie haar bezorgdheid over de mogelijke daling van de 

Vlaamse minimumondersteuning van zonne-energie. In haar schrijven vermeldt de 

CREG dat deze daling zou leiden tot het aanbieden van Vlaamse 

groenestroomcertificaten van zonne-energie bij Elia aan de federale minimumprijs. 

Dit betekent dat via een federaal georganiseerde heffing gewestelijke beleidsopties 

kunnen worden gefinancierd. 

 

4. Op 17 februari 2011 maakt de CREG een voorstel4 van Koninklijk Besluit tot 

wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 over aan de federale Minister van 

Klimaat en Energie. In artikel 18 wordt voorgesteld de bepalingen inzake het federale 

regime van gegarandeerde minimumprijzen voor groenestroomcertificaten, voor 

groene stroom geproduceerd door technologieën die binnen de gewestelijke 

bevoegdheid vallen, te schrappen. Artikel 19 voorziet de mogelijkheid om de 

gegarandeerde minimumprijzen voor offshore groenestroomcertificaten te herzien. 

 

                                                 
3
 Studie (F)100415-CDC-961 over “de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van 

het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de 
bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve 
warmtekrachtinstallaties aangesloten op het federaal transmissienet” 
4
 Voorstel (C)110217-CDC-1042 van ‘koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van 
elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen’. 
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5. Met zijn schrijven van 29 juli 2011 vraagt de Minister van Klimaat en Energie 

aan de CREG om de artikelen 18 en 19 weg te laten uit haar voorstel, teneinde de 

regering in lopende zaken toe te laten op zeer korte termijn de andere artikelen van 

dit voorstel te realiseren. Met haar schrijven van 8 september 2011 aan de Minister 

van Klimaat en Energie is de CREG akkoord gegaan om haar voorstel van 17 

februari 2011 op te splitsen en de artikelen 18 en 19 weg te laten. Op heden, meer 

dan één jaar na dit schrijven van de Minister van Klimaat en Energie, stelt de CREG 

vast dat de andere artikelen uit haar voorstel van 17 februari 2011, ondanks de 

dringendheid van de realisatie ervan, nog niet hebben geleid tot een 

uitvoeringsbesluit. 

 

6. Via het schrijven van 22 september 2011 aan de Minister van Klimaat en 

Energie benadrukt de CREG de noodzaak en de hoogdringendheid van de invoering 

van de artikelen 18 en 19 van haar voorstel van 17 februari 2011. 

 

7. Op 20 juli 2012 wordt het Vlaamse decreet van 13 juli 2012 houdende 

wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft de milieuvriendelijke 

energieproductie, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. In dit decreet bedraagt 

de Vlaamse minimumondersteuning voor zonne-energie 90,00 EUR/MWh voor 

installaties in gebruik genomen in de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 

december 2012. Vanaf 2013 bedraagt de Vlaamse minimumondersteuning voor alle 

technologieën 93,00 EUR per overgedragen certificaat. In de memorie van 

toelichting5 bij dit decreet wordt de bevoegdheidsoverschrijding door de federale 

minimumsteunregeling ook aangekaart. 

 

8. Met haar schrijven van 21 juni 2012 aan de Staatssecretaris bevoegd voor 

Energie vestigt de CREG de aandacht op de aangekondigde verlaging van de 

Vlaamse minimumsteun en herneemt ze haar eerdere kritiek op het in standhouden 

van een systeem van ondersteuning van gewestelijke hernieuwbare energiebronnen 

via de federale wetgeving.  

 

9. Op 18 juli 2012 ontvangt de CREG het schrijven van de Staatssecretaris van 

Energie, waarin hij aan de CREG een voorstel van Koninklijk Besluit tot wijziging van 

het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 vraagt met het oog op de schrapping van het 

regime van federale gegarandeerde prijzen voor regionale groenestroomcertificaten.  

                                                 
5
 Parl. St., Vlaams Parlement, 2011-2012, nr. 1639/1, p. 16.  
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III. ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

10. Onderhavig voorstel beoogt de schrapping van de aankoopverplichting voor 

groenestroomcertificaten m.b.t. technologieën die geen gebruik maken van water, 

stromen of winden in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 

overeenkomstig het internationaal zeerecht (conform artikel 6 van de 

elektriciteitswet).  

 

11. Het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 voorziet een verplichting in hoofde van 

de netbeheerder - in casu Elia - om groenestroomcertificaten aan te kopen indien de 

producent van een offshore installatie hem dit vraagt. Deze aankoopverplichting 

geschiedt tegen een minimumprijs bepaald in functie van de productietechnologie, 

namelijk: 

 

- 107 EUR/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die het 

voorwerp uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie die 

volgt uit de eerste 216 MW geïnstalleerde; 

 

- 90 EUR/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die het voorwerp 

uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie die voortvloeit 

uit een geïnstalleerde capaciteit boven de eerste 216 MW (artikel 14 van 

het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002). 

 

12. Daarnaast voorziet het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 in de verplichting 

voor de netbeheerder - in casu Elia - om, in het kader van zijn openbare dienst, 

groenestroomcertificaten afgeleverd krachtens de decreten en de ordonnanties van 

de gewestelijke overheden, aan te kopen van de producent die hem hierom vraagt, 

tegen een minimumprijs bepaald in functie van de gebruikte productietechnologie, 

namelijk: 

 

- onshore windenergie: 50 EUR/MWh 

- waterkracht: 50 EUR/MWh 

- zonne-energie: 150 EUR/MWh 

- andere hernieuwbare energiebronnen (waaronder biomassa): 20 

EUR/MWh (artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002). 
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De netbeheerder - Elia - wordt verplicht de groenestroomcertificaten op geregelde 

tijdstippen terug op de markt te brengen. Het verschil in min tussen de 

minimumaankoopprijs en de verkoopprijs van het groenestroomcertificaat, wordt 

gefinancierd door middel van een heffing op de transmissienettarieven. 

 

Deze aankoopverplichting in hoofde van Elia geldt ongeacht of de groene stroom 

passeert langs het transmissienet, dan wel langs het distributienet.  

 

13. De CREG heeft reeds meerdere malen gesteld dat 

ondersteuningsmechanismen voor de productie van elektriciteit met aanwending van 

hernieuwbare energiebronnen (exclusief de offshore productie van elektriciteit uit 

water, stromen of winden) een gewestelijke materie is.  

 

In haar advies (A)010628-CDC-356 van 28 juni 2001 schreef de CREG dit een eerste 

maal: 

 

“Inderdaad, artikel 6, §1, VII, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen (hierna: ‘de bijzondere wet’) zegt onder 

meer over de bevoegdheidsverdeling van het energiebeleid: 

 

De gewestelijke aspecten van de energie, en in ieder geval : 

f. De nieuwe energiebronnen met uitzondering van deze die verband houden 

met de kernenergie;  

 

Het is het begrip ‘nieuwe energiebron’ dat de bevoegdheidsafbakening tussen 

de federale staat en de Gewesten vastlegt. Gewesten zijn bijgevolg exclusief 

bevoegd voor ‘nieuwe energiebronnen’. Het begrip ‘nieuwe energiebronnen’ 

staat nergens gedefinieerd. Doorgaans wordt hiermee bedoeld “alle andere 

energiebronnen dan fossiele brandstoffen. Bijgevolg, wordt onder ‘nieuwe 

energiebronnen’ onder meer ook verstaan ‘hernieuwbare energiebronnen’, 

naast alle andere energiebronnen die geen fossiele brandstoffen zijn7.  

  

                                                 
6
 Advies (A)010628-CDC-35 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de markt voor 

elektriciteit die op basis van hernieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt. 
http://www.creg.info/pdf/Adviezen/A035NL.pdf 
7
 L. Deridder, ‘Handboek gas- en elektriciteitsliberalisering’, Antwerpen, Intersensia, 2003, 

164.  

http://www.creg.info/pdf/Adviezen/A035NL.pdf
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Dit is ook wat de definitie ‘hernieuwbare energiebronnen’ zoals verwoord in 

artikel 2, 4° van de elektriciteitswet zegt: “alle andere energiebronnen dan 

fossiele brandstoffen en kernsplijting, in zonderheid hydraulische energie, 

windenergie, zonne-energie, biogas, organische producten en afvalstoffen van 

de land- en bosbouw en huishoudelijke afvalstoffen.” De omschrijving ‘alle 

andere brandstoffen dan fossiele brandstoffen’ komt overeen met ‘nieuwe 

energiebronnen’. 

[…] 

 Offshore is dan weer wel een hernieuwbare energiebron en dus een ‘nieuwe 

energiebron’. Maar aangezien de gewesten territoriaal geen enkele 

rechtsmacht uitoefenen over de Belgische territoriale zee en het Belgisch 

continentaal plat, behoort alles wat offshore aanbelangt tot de bevoegdheid van 

de federale overheid. 

 

Op basis wat voorafgaat betekent dit dat de gewesten onmiskenbaar bevoegd 

zijn voor het opzetten van een systeem van groenestroomcertificaten op 

voorwaarde dat de groene stroom voortvloeit uit de productie van ‘nieuwe 

energiebronnen’ in de zin van artikel 6, §1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere 

wet.”  

 

In haar studie van 15 april 20108 besluit de CREG, verwijzend naar haar eerder 

advies van 28 juni 2001, dat het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, in de mate dat het 

een aan- en verkoopverplichting oplegt aan de netbeheerder betreffende de door de 

gewesten toegekende groenestroomcertificaten voor onshore hernieuwbare energie, 

de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten schendt: 

 

“Op basis van wat voorafgaat, herhaalt de CREG haar standpunt zoals 

uiteengezet in haar advies (A) 010628-CDC-35. Het opzetten van een systeem 

van groenestroomcertificaten voor hernieuwbare bronnen die als ‘nieuwe 

energiebronnen’ worden beschouwd, met uitzondering van kernenergie behoort 

tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten. Het 

ondersteuningsmechanisme zoals dit nu op federaal niveau is uitgewerkt in het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, overschrijdt in feite de 

bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten. Het argument 

ter rechtvaardiging om niettemin een ondersteuningmechanisme op federaal 

                                                 
8
 Zie voetnoot 3. 
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niveau te voorzien omdat deze groene stroom het transmissienet passeert, 

vindt nergens rechtsgrond en kan dus niet aanvaard worden. 

 

Met andere woorden, aangezien de gewesten exclusief bevoegd zijn voor alles 

wat hernieuwbare energiebronnen betreft voor zover de hernieuwbare 

energiebron als een nieuwe energiebron wordt beschouwd, wordt met het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, dat een aan- en verkoopverplichting oplegt 

aan de netbeheerder –Elia- betreffende de door de gewesten toegekende 

groenestroomcertificaten, de bevoegdheidsafbakening tussen de federale en 

de gewestelijke overheden overtreden.” (p. 13) 

 

In haar voorstel dd. 17 februari 20119 van Koninklijk Besluit tot wijziging van het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 stelde de CREG reeds de opheffing van artikel 14 

voor in zoverre dit artikel een minimumsteunregeling bevat betreffende de door de 

gewesten toegekende groenestroomcertificaten voor de productie van onshore 

hernieuwbare energie: 

 

“Het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 voorziet een verplichting in hoofde van 

de netbeheerder -in casu Elia- om groenestroomcertificaten aan te kopen 

indien de producent van de offshore-installatie hem dit vraagt. Deze 

aankoopverplichting geschiedt tegen een minimumprijs bepaald in functie van 

productie-technologie, namelijk: 

 

o 107 euro/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die het 

voorwerp uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie 

die volgt uit de eerste 216 MW geïnstalleerde; 

 

o 90 euro/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die het 

voorwerp uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie 

die voortvloeit uit een geïnstalleerde capaciteit boven de eerste 216 

MW (artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002). 

 

Daarnaast is de netbeheerder -in casu Elia- verplicht om in het kader van zijn 

openbare dienst, groenestroomcertificaten afgeleverd krachtens de decreten 

en de ordonnanties van de gewestelijke overheden, aan te kopen van de 

                                                 
9
 Zie voetnoot 2. 
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producent die hem hierom vraagt, tegen een minimumprijs bepaald in functie 

van de gebruikte productie-technologie, namelijk: 

 

o onshore windenergie: 50 euro/MWh 

o waterkracht: 50 euro/MWh 

o zonne-energie: 150 euro/MWh 

o andere hernieuwbare energiebronnen (waaronder biomassa): 20 

euro/MWh (artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002). 

 

De federale overheid heeft geen bevoegdheid om de netbeheerder, in casu 

Elia, te verplichten groenestroomcertificaten aan te kopen die zijn afgeleverd 

via Gewestelijke decreten en ordonnanties. Bijgevolg dient deze 

aankoopverplichting zoals voorzien in artikel 14 te worden opgeheven.” (p. 8 en 

9) 

 

14. De CREG stelt met het huidige voorstel nogmaals de opheffing voor van de 

aankoopverplichting door Elia van groenestroomcertificaten die zijn afgeleverd via 

gewestelijke decreten en ordonnanties voor hernieuwbare energie onshore, zoals 

voorzien in artikel 14. De CREG merkt op dat hiermee enkel de federale 

opkoopverplichting door Elia van dergelijke certificaten opgeheven wordt. In de 

gewestelijke regelgeving geldt nog steeds een dergelijke aankoopverplichting voor 

Elia als beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit. Met andere 

woorden, Elia zal in de toekomst nog dergelijke certificaten moeten opkopen, maar 

dan op grond van de gewestelijke regelgeving en volgens het daarin bepaalde 

regime.  

 

15. De impact van de financiering van gewestelijke beleidsopties door de huidige 

federaal georganiseerde heffing is momenteel beperkt. Tot op heden koopt Elia op 

grond van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 enkel certificaten op afgeleverd voor 

Vlaamse zonne-energie waarvan de installaties geïnstalleerd zijn vóór 1 januari 

2006. Dit heeft te maken met het feit dat de Vlaamse minimumsteunregeling bestaat 

voor installaties in gebruik genomen vanaf 2006. In 2011 heeft Elia voor 162.600,00 

EUR Vlaamse certificaten opgekocht. In zijn schrijven van 13 juli 2012 vraagt de 

Staatssecretaris aan de CREG om na te gaan of de federale minimumsteun voor 

deze oude installaties kan behouden blijven in het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012. 
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Aangezien de federale overheid niet bevoegd is om aan de netbeheerder een 

verplichting tot aan- en verkoop van groenestroomcertificaten op te leggen voor 

certificaten afgeleverd op grond van gewestelijke decreten en ordonnanties voor 

hernieuwbare energie onshore, is zij evenmin bevoegd om een dergelijke regeling 

voor bepaalde gewestelijke certificaten te behouden (en zodoende een 

gedifferentieerde regeling vast te stellen). De vraag of een gedifferentieerde 

minimumsteunregeling op federaal niveau mogelijk zou zijn voor 

groenestroomcertificaten afgeleverd voor oude en nieuwe onshore hernieuwbare 

energie zou slechts aan de orde zijn indien de federale overheid terzake bevoegd is, 

wat in casu niet het geval is. 
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IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING  

 

Artikel 1  

 

16. In artikel 14 wordt de aankoop- en verkoopverplichting voor de netbeheerder 

van groenestroomcertificaten afgeleverd voor elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen, exclusief de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden 

(in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het 

internationale zeerecht) geschrapt, wegens bevoegdheidsoverschrijding (cf. supra). 

 

 

Artikel 2 

 

17. In artikel 14ter, §2, worden de groenestroomcertificaten afgeleverd krachtens 

de elektriciteitsdecreten en ordonnantie geschrapt in de berekening van de toeslag 

“groenestroomcertificaat” wegens dezelfde bevoegdheidsoverschrijding. 

 

 

Artikel 3 

 

18. De inwerkingtreding van het gewijzigde Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 

wordt voorzien op 1 augustus 2012, zijnde dezelfde datum waarop de wijziging van 

het Vlaamse energiedecreet in werking treedt. 
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V. VOORSTEL VAN KONINKLIJK 

BESLUIT 

 

 

VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 

 

KONINKRIJK BELGIË 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN 

ENERGIE 

 

 

Voorstel van Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 

juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van 

elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 

 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

 

 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 7, § 1; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2005 en 31 oktober 

2008; 

 

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen van … ; 

 

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas, gegeven op 1 augustus 2012; 
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Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op …; 

 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op … met toepassing van 

artikel … van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;  

 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Energie en op advies van Onze in Raad 

vergaderde Ministers; 

 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

   

  

Artikel 1. Artikel 14 wordt vervangen door: 

 

“ Art. 14. § 1. Om de afzet van een minimaal volume groene stroom tegen een 

minimale prijs, op de markt te verzekeren, wordt een systeem van 

minimumaankoopprijzen voorzien volgens onderstaande voorwaarden. 

In het kader van zijn taak van openbare dienstverlening is de netbeheerder verplicht, 

van de groenestroomproducent die daarom verzoekt, de groenestroomcertificaten 

aan te kopen die zijn afgeleverd krachtens dit besluit. 

 

§2. De minimumprijzen bedoeld in §1 zijn :  

1° offshore-windenergie: 

a) 107 EUR/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die het voorwerp 

uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie die volgt uit de eerste 216 

MW geïnstalleerde capaciteit; 

b) 90 EUR/MWh voor elektriciteit opgewekt met installaties die deel uitmaken van 

dezelfde domeinconcessie en voor de productie die voortvloeit uit een geïnstalleerde 

capaciteit boven de eerste 216 MW. 

De aankoopverplichting van groenestroomcertificaten bij de inwerkingstelling per 

productie-installatie van offshore windenergie geldt voor een periode van twintig jaar 

en maakt, op voorstel van de netbeheerder, het voorwerp uit van een contract tussen 

de domeinconcessiehouder en de netbeheerder. Dit voorstel wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Commissie. Samen met dit voorstel wordt ook het 

aansluitingscontract ter informatie aan de Commissie overhandigd 

2° voor installaties die elektriciteit produceren uit water of stromen, bedoeld in artikel 

6 van de wet: 20 EUR/MWh 
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Deze aankoopverplichting van groenestroomcertificaten begint bij de 

inwerkingstelling van de productie-installatie voor een periode van tien jaar. 

 

§3. De netbeheerder moet op regelmatige tijdstippen deze groene certificaten op de 

markt brengen om de kosten verbonden aan deze verplichting te recupereren. De 

commissie ziet toe op de transparantie en de regulariteit van de verkoop van deze 

groene certificaten door de netbeheerder. 

De netto reële kost die ontstaat uit het verschil tussen de kosten verbonden aan de 

aankoop van het groenestroomcertificaat betaald door de netbeheerder en de 

inkomsten voorkomend uit de verkoop van dit certificaat op de markt, wordt 

gefinancierd door middel van een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 12 van de 

wet. De lijst van aangekochte en verkochte groenestroomcertificaten wordt via 

elektronische weg één keer per maand door de netbeheerder aan de commissie 

meegedeeld. De commissie controleert de verplichtingen van de netbeheerder die 

voortvloeien uit deze afdeling.”.  

 

Art. 2. In Artikel 14ter, §2, worden de definities voor Ki, i, Kj, V/j en j vervangen door: 

 

“Ki = de aankoopprijs exclusief BTW tegen dewelke de netbeheerder het 

groenestroomcertificaat i aankoopt” 

“i = 1, 2, ..., n : de raming van het aantal groenestroomcertificaten dat toegekend is 

en gedurende het betrokken exploitatiejaar door de netbeheerder verkocht is;” 

“K/j = de aankoopprijs exclusief BTW tegen dewelke de netbeheerder het 

groenestroomcertificaat j koopt” 

“V/j = de verkoopprijs exclusief BTW die door de netbeheerder voor het 

groenestroomcertificaat j voor het jaar t geraamd wordt; het jaar t is dan het jaar 

waarin genoemde groenestroomcertificaten worden aangekocht;” 

j = 1, 2, ..., n : de raming van het aantal groenestroomcertificaten die tijdens het 

betrokken exploitatiejaar door de netbeheerder aangekocht zijn 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2012. 

 

Art. 4. De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Gegeven te Brussel, op … 

 

ALBERT 

 

VAN KONINGSWEGE 

 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, 

 

Joëlle Milquet 

Melchior Wathelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


