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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Op 3 maart 2014 ontving de CREG een brief van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, 

Energie, Mobiliteit en Staatshervorming, de heer M. Wathelet, waarin hij de wens van de 

regering kenbaar maakt om gedurende maximaal 72 uren per jaar geen 

groenestroomcertificaten (of enkel certificaten met nulwaarde) toe te kennen aan de 

producenten van offshore windenergie wanneer de marktprijzen negatief zijn. Hij verzoekt de 

CREG om hem hierover een specifiek 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 over te maken. 

Het Directiecomité van de CREG heeft tijdens zijn vergadering van 13 maart 2014 beslist 

om, met toepassing van artikel 7, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, een voorstel te formuleren van koninklijk besluit tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Dit voorstel is een aanvulling aan het 

voorstel van de CREG van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002. 
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INLEIDING 

Op 3 maart 2014 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

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

Energie, Mobiliteit en Staatshervorming (hierna: de Staatssecretaris van Energie), de heer 

M. Wathelet, waarin hij verwijst naar het voorstel van de CREG van 7 februari 2014 en naar 

de goedkeuring door de Ministerraad van vrijdag 14 februari 2014 van een ontwerp van 

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Met dit schrijven 

brengt hij de CREG op de hoogte van de wens van de regering om gedurende maximaal 72 

uren per jaar geen groenestroomcertificaten (of enkel certificaten met nulwaarde) toe te 

kennen aan de producenten van offshore windenergie wanneer de marktprijzen negatief zijn. 

De Staatssecretaris van Energie verzoekt de CREG om hem hierover een specifiek 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. 

Het Directiecomité van de CREG heeft tijdens zijn vergadering van 13 maart 2014 beslist 

om, met toepassing van artikel 7, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), een voorstel te formuleren 

van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Dit voorstel is 

een aanvulling aan het voorstel van de CREG van 7 februari 2014 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 20021. Bovendien houdt dit voorstel ook rekening met de 

nummering van de artikelen die werd aangehouden in het ontwerp van koninklijk besluit dat 

op 14 februari 2014 door de Ministerraad werd goedgekeurd. 

Voorliggend voorstel omvat vier luiken. Het eerste deel licht het wettelijk kader toe 

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

het derde deel worden een aantal toelichtingen gegeven bij de artikelen van het voorstel van 

koninklijk besluit. Het voorstel van koninklijk besluit bevindt zich in bijlage. 

 

 

                                                
1
 Voorstel (C)140207-CDC-1307 
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I. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 7, § 1e, van de Elektriciteitswet, gaat als volgt:  

“Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de 
commissie, kan de Koning: 

1° maatregelen van marktorganisatie vaststellen, waaronder de instelling van een 
door de commissie beheerd systeem voor de toekenning van certificaten van 
oorsprongsgarantie en van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd 
overeenkomstig artikel 6, evenals het opleggen van een verplichting aan de 
netbeheerder om groenestroomcertificaten afgeleverd door de federale en 
gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs en te verkopen, 
teneinde de afzet op de markt te verzekeren, tegen een minimumprijs, van een 
minimumvolume elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 
energiebronnen; 

2° een mechanisme inrichten ter financiering van alle of een deel van de nettolasten 
die voortvloeien uit de in 1° bedoelde maatregelen. 

Het in het eerste lid, 2°, bedoelde mechanisme wordt, in voorkomend geval, beheerd 
door de commissie en kan geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door een 
toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 12 of door een heffing op alle of objectief 
bepaalde categorieën van energieverbruikers of marktoperatoren, volgens de nadere 
regels bepaald door de Koning in uitvoering van het eerste lid, 2°. 

Elk besluit dat een toeslag of heffing zoals bedoeld in het tweede lid invoert, wordt 
geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen 
de [twaalf]  maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 

Onder voorbehoud van het derde lid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld 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, wijzigen, vervangen 
of opheffen. 

De toeslag bedoeld in het tweede lid is verschuldigd door de op het Belgisch 
grondgebied gevestigde eindafnemers op elke kWh die ze voor eigen gebruik van het 
net afnemen. De toeslag is aan de btw onderworpen. 

De netbeheerder is belast met de inning van de toeslag zonder toepassing van de 
verminderingen bedoeld in het zevende en achtste lid. Daartoe factureert hij de 
toeslag aan de houders van een toegangscontract en aan de 
distributienetbeheerders. Indien de houders van een toegangscontract of de 
distributienetbeheerders niet zelf de van het net afgenomen kWh verbruiken, kunnen 
zij de toeslag factureren aan hun eigen klanten, totdat deze toeslag uiteindelijk wordt 
gefactureerd aan degene die de kWh voor eigen gebruik heeft verbruikt. 

Voor de verbruiken vanaf 1 juli 2013 tot 31 december 2013 wordt de toeslag, 
toepasbaar door elektriciteitsbedrijven op hun eindafnemers, verminderd, op basis 
van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen, als volgt: 

1° voor de verbruiksschijf vanaf 20 MWh/jaar tot 50 MWh/jaar : met 15 procent; 

2° voor de verbruiksschijf vanaf 50 MWh/jaar tot 1 000 MWh/jaar : met 20 procent; 
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3° voor de verbruiksschijf vanaf 1 000 MWh/jaar tot 25 000 MWh/jaar : met 25 
procent; 

4° voor de verbruiksschijf hoger dan 25 000 MWh/jaar : met 45 procent. 

Per verbruikslocatie, tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, bedraagt de toeslag 
gefactureerd door de elektriciteitsbedrijven voor die verbruikslocatie maximaal 
125 000 euro. 

Voor de verbruiken vanaf 1 januari 2014 wordt de toeslag, toepasbaar door 
elektriciteitsbedrijven op hun eindafnemers, per verbruikslocatie, verminderd, op 
basis van de voortschrijdende jaarlijkse som van de afnamen, als volgt; 

1° voor de verbruiksschijf vanaf 20 MWh/jaar tot 50 MWh/jaar : met 15 procent; 

2° voor de verbruiksschijf vanaf 50 MWh/jaar tot 1 000 MWh/jaar : met 20 procent; 

3° voor de verbruiksschijf vanaf 1 000 MWh/jaar tot 25 000 MWh/jaar : met 25 
procent; 

4° voor de verbruiksschijf hoger dan 25 000 MWh/jaar : met 45 procent. 

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de toeslag gefactureerd door de 
elektriciteitsbedrijven voor die verbruikslocatie maximaal 250.000 euro.]  

De verminderingen bedoeld in het [het zevende, achtste, negende en tiende lid]  
gelden voor de elektriciteit afgenomen door alle eindafnemers behalve degenen die 
geen sectorakkoord of convenant ondertekend hebben waarvoor ze in aanmerking 
komen. De professionele eindafnemers die een sectorakkoord of een convenant 
hebben gesloten en die reeds genieten van een degressiviteit voor de federale 
bijdrage voor elektriciteit zullen automatisch genieten van de degressiviteit op de 
toeslag. 

Wanneer blijkt dat een bedrijf, dat een sectorakkoord of convenant heeft gesloten en 
dat de degressiviteit geniet als gevolg van zijn verklaring betreffende de naleving 
ervan, de verplichtingen van dit akkoord of convenant zoals bepaald door de 
Gewesten niet naleeft, moet dit bedrijf de bedragen, die wegens de onterechte 
toepassing van de degressiviteit niet betaald werden, terugbetalen aan de commissie. 
Daarenboven verliest het bedrijf haar recht op de degressiviteit voor het volgende 
jaar. 

De commissie vergoedt aan de elektriciteitsbedrijven het totale bedrag voortvloeiend 
uit de toepassing van de verminderingen van de toeslag zoals bedoeld in deze 
paragraaf. Teneinde dit totale bedrag te dekken worden de volgende elementen aan 
de commissie toegewezen : 

1° de ontvangsten voortvloeiend uit de verhoging van het bijzondere accijnsrecht 
bepaald in artikel 419, onderdeel e) i) en onderdeel f) i) van de programmawet van 27 
december 2004 voor gasolie van de GN codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 
49, ten belope van een bedrag van 7 euro per 1 000 liter bij 15°; 

2° als het totaal van de onder 1° van dit lid vermelde bedragen niet toereikend is om 
het totaalbedrag van de verminderingen te dekken, wordt een gedeelte van de 
ontvangsten voortvloeiend uit het bijzonder accijnsrecht bepaald in artikel 419, 
onderdeel j) van de programmawet van 27 december 2004 voor steenkool, cokes en 
bruinkool van de GN codes 2701, 2702 et 2704 bijkomend toegewezen; 

3° als het totaalbedrag uit de onder 1° en 2° van dit lid vermelde bedragen niet 
toereikend is om het totaalbedrag van de verminderingen te dekken, wordt een deel 
van de opbrengst van de vennootschapsbelastingen bijkomend toegewezen. 

De codes van de in deze paragraaf bedoelde gecombineerde nomenclatuur verwijzen 
naar die welke zijn vastgesteld in de Verordening EEG nr. 2031/2001 van de 
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Europese Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van de 
Verordening EEG nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en 
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. 

De commissie brengt aan het einde van elk trimester verslag uit aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en aan de ministers bevoegd voor energie, begroting en 
financiën over de uitbetalingen die zij heeft gedaan in het kader van de offshore 
toeslag.” 

 

2. Artikel 7, §1, van de elektriciteitswet werd uitgevoerd door onder meer het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002. Onderhavig voorstel strekt ertoe om het voorstel van koninklijk 

besluit een aantal bestaande bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 aan te 

passen. 

II. ANTECEDENTEN 

3. Op 29 januari 2014 ontving de CREG een schrijven van de Staatssecretaris van 

Energie waarin hij de CREG verzoekt een 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, rekening houdende met de beslissing van de Ministerraad van 20 

december 2013. 

4. Op 7 februari 2014 keurde het Directiecomité van de CREG het voorstel (C)140207-

CDC-1307 goed en op 10 februari 2014 werd dit voorstel overgemaakt aan de 

Staatssecretaris van Energie. 

5. Op 4 maart 2014 ontving de CREG een schrijven van de Staatssecretaris van 

Energie waarin hij de CREG verzoekt een specifiek 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, rekening houdende met de wens van de 

regering om gedurende maximaal 72 uren per jaar geen groenestroomcertificaten (of enkel 

certificaten met nulwaarde) toe te kennen aan de producenten van offshore windenergie 

wanneer de marktprijzen negatief zijn. 
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III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Artikel 1 

6. In artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt onder punt 12° een 

definitie van het begrip “onevenwichtsprijs voor een positief onevenwicht” toegevoegd. 

7. De CREG merkt op dat de invoering van de definitie van “financial close” onder punt 

13° van artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 zoals door de CREG 

voorgesteld in haar voorstel (C)140207-CDC-13072 noodzakelijk is, voor zover deze definitie 

niet zou worden ingevoegd in een eerstkomende wijziging van de elektriciteitswet. 

Artikel 3 

8. Artikel 3 voegt de woorden “de minimumprijs voor de aankoop van 

groenestroomcertificaten, berekend conform artikel 14, §§ 1 tot 1quinquies" toe aan artikel 

13, §1, 2de lid van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. 

Wegens de invoeging van § 1quinquies in artikel 14 (zie infra), is het noodzakelijk om de 

draagwijdte van dit artikel te verruimen. 

Artikel 8 

9. In artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt een nieuwe paragraaf 

§1.quinquies ingevoegd. 

10. In de studie (F)130626-CDC-1258 werd gewezen dat het niet toekennen van 

groenestroomcertificaten bij negatieve prijzen bijdraagt tot een verhoogd risico voor de 

financiering van offshore projecten. Vanuit het oogpunt van technische marktwerking is het 

evenwel voordelig indien de offshore windproductie zou reageren op een overschot aan 

productie in het systeem. 

11. Met het oog op het opvangen van eventuele problemen van overproductie, heeft de 

Staatssecretaris van Energie aan de CREG gevraagd om gedurende maximaal 72 uren per 

jaar geen groenestroomcertificaten (of enkel certificaten met nulwaarde) toe te kennen aan 

de producenten van offshore windenergie wanneer de marktprijzen negatief zijn. De CREG 

                                                
2
 In het voorstel (C)140207-CDC-1307 werd de definitie van “financial close” onder punt 10° 

ingevoegd. 
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is van mening dat het bepalen van de beperkte duurtijd (hier 72 uur) een arbitraire oefening 

is. 

12. De CREG stelt voor om als criterium voor problemen met overproductie het 

onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht te gebruiken. Het onevenwichtstarief geeft 

immers per kwartuur in realtime aan in welke toestand de Belgische regelzone verkeert. 

Wanneer dit onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht negatief is, betekent dit 

concreet dat de Belgische regelzone geconfronteerd wordt met een moeilijk weg te regelen 

overschot. Een negatieve Belpex-spotprijs op de Day-Ahead Markt is geen garantie dat de 

Belgische regelzone daadwerkelijk ook met een positief onevenwicht zal geconfronteerd 

worden in reële tijd (het volstaat dat de weervoorspellingen voor zon en wind te optimistisch 

waren). Dezelfde redenering geldt ook voor voor de intra-day prijs. Bovendien zou het 

toepassen van de intra-day prijs tot een bijkomend risico leiden gezien de beperkte liquiditeit 

op deze markt. Het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht lijkt dan ook een betere 

graadmeter voor de overproductie in de Belgische regelzone toestand. 

13. Een bijkomend argument is dat de windmolens veelal de nodige flexibiliteit kunnen 

leveren wanneer deze flexibiliteit het meest nodig is, namelijk in reële tijd. De voorgestelde 

maatregel geeft immers een incentive voor de domeinconcessiehouders (of hun 

evenwichtsverantwoordelijke) om actief deel te nemen aan de balancingmarkt. De offshore 

windmolens kunnen de nodige flexibiliteit bieden om te helpen een positief onevenwicht van 

de regelzone te beperken en er bestaat een redelijke kans dat bij een positief onevenwicht 

van de regelzone, de windmolens ook daadwerkelijk produceren en bijgevolg ook hun 

productie kunnen verminderen om het elektriciteitssysteem te helpen. Onderstaande figuren 

tonen voor 2012 en 2013 aan dat hoe lager de prijs voor een positief onevenwicht is (in 

grafiek aangeduid als “POS”) hoe groter de kans is dat er dan ook effectief geproduceerd 

wordt door de offshore windmolens (de monotoon van de windproductie die op jaarbasis 

convex is wordt bij lagere prijzen voor een positief onevenwicht immers concaaf). 
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14. De CREG stelt voor om de minimumprijs van groenestroomcertificaten vast te leggen 

op 0 EUR/MWh wanneer het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht kleiner dan of 

gelijk is aan -20 EUR/MWh. De netbeheerder publiceert de onevenwichtstarieven (zowel 

voor een positief als een negatief onevenwicht) per kwartier op zijn website. Een negatief 

onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht geeft een prijssignaal dat de productie 
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ontraadt. Het is echter aangewezen om de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten 

enkel op nul te zetten wanneer de Belgische regelzone te kampen heeft met een significant 

positief onevenwicht omdat dit de kans verhoogt dat er net dan ook een significante 

hoeveelheid offshore elektriciteitsproductie wordt opgewekt. De CREG stelt als spilwaarde 

voor om vanaf een onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht van -20 EUR/MWh de 

voorgestelde maatregel te laten werken. De bepaling van deze spilwaarde op -20€/MWh 

houdt rekening met volgende afweging. Enerzijds moet de waarde voldoende laag gezet 

worden om de maatregel niet in werking te laten treden bij een “gemakkelijk” weg te werken 

positief onevenwicht van de regelzone, maar wel enkel wanneer er een moeilijk weg te 

werken positief onevenwicht bestaat in de regelzone. Anderzijds kunnen de producenten met 

offshore windenergie in portefeuille bij zeer lage prijzen voor een positief onevenwicht 

beroep doen op andere mechanismen (bijvoorbeeld via het inbieden van “Decremental 

Bids”), waardoor de maatregel hier geen extra toegevoegde waarde creëert.  

15. Om te vermijden dat dit systeem een te grote negatieve impact heeft op de LCOE , 

stelt de CREG voor het systeem per kalenderjaar te beperken tot de eerste 288 kwarturen 

(wat overeenkomt met 72 uur) waar het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht 

kleiner dan of gelijk is aan -20 EUR/MWh. Deze eerste 288 kwarturen dienen niet 

noodzakelijk continu opeenvolgend te zijn, hoewel het waarschijnlijk is dat sommige periodes 

met een positief onevenwicht voor de Belgische regelzone langer dan één enkel kwartuur 

zullen duren. 
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Artikel 9 

16. Artikel 9 van het voorstel herneemt de bepalingen van artikel 7 uit het voorstel 

(C)140207-CDC-1307, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de toevoeging 

van §1quinquies in artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Hierdoor wordt nu 

voorgesteld dat de CREG iedere maand de minimumprijs berekent die van toepassing is op 

de groenestroomcertificaten die tijdens die maand geproduceerd worden overeenkomstig 

§§1 tot 1quinquies (in plaats van overeenkomstig §§1 tot 1ter). 

 

 

 

 

 

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

 

 

                                       

             

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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IV. BIJLAGE : Voorstel van koninklijk besluit 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 

16 juli 2002 
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KONINKRIJK BELGIË 
 

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

Ontwerp 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 
 
 
FILIP, KONING DER BELGEN, 
 
Aan allen die zijn en hierna wezen zullen,  
 
Onze Groet. 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
artikel 7, § 1 gewijzigd bij de wetten van 20 maart 2003, 22 december 2008, 29 maart 2012, 
27 december 2012, 28 juni 2013 en 26 december 2013; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 
voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen; 
 
[Gelet op het overleg met de gewestregeringen;] 
 
Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
van [datum]; 
 
Gelet op [...] 
 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door [...]; 
 
Gelet op advies xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op [datum] in toepassing van 
artikel 84, § 1, 1e lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 
 
Op voorstel van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid 
van Kansen en de Staatssecretaris voor Energie en het advies van onze Ministers die erover 
in de Raad hebben vergaderd, 
 
Hebben wij besloten en besluiten wij: 
 
Artikel 1. In artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 
mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen, gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 31 oktober 2008 en 17 
augustus 2013 worden de volgende punten 12° en 13° ingevoegd: 
 
"12° “onevenwichtstarief van toepassing op een positief onevenwicht”: tarief gepubliceerd op 
de website van de transmissienetbeheerder, van toepassing op de 
toegangsverantwoordelijke ter vergoeding van de aankoop door de netbeheerder van de 
toegangsverantwoordelijke van de overtollige energie die werd geïnjecteerd door de 
toegangsverantwoordelijke; 
 
13° “financial close”: tijdstip inzake een installatieproject voor nieuwe installaties voor de 
productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden waarin België zijn rechtsmacht kan 
uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, die het voorwerp uitmaken van een 
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in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, waarop de officiële afsluiting plaatsvindt van de 
financiële akkoorden met alle voornaamste belanghebbende partijen, zodat het 
installatieproject op economisch-financieel vlak vatbaar voor uitvoering is, en waarbij de 
financiële aspecten met zekerheid zijn gekend dan wel geraamd, zoals de 
investeringskosten met betrekking tot de turbines, de fundering, de kabels en de eigenlijke 
installatie van het project, de kosten voor “operation & maintenance” en de 
windvoorspellingen, de valorisatie van de te produceren elektriciteit, de prijzen en de 
verzekeringen; 
 
Art. 3. Artikel 13, § 1, 2e lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt: 
 
"- de minimumprijs voor de aankoop van groenestroomcertificaten, berekend conform artikel 
14, §§ 1 tot 1quinquies." 
 
Art. 8. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1quinquies ingevoegd, 
luidende als volgt: 
 
"§ 1quinquies. In afwijking van §1, tweede lid, 1°bis wordt voor de installaties die het 
voorwerp uitmaken van een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de 
financial close na 1 mei 2014 plaatsvindt, de minimumprijs voor de aankoop van een 
groenestroomcertificaat vastgelegd op 0 euro wanneer de productie plaatsvindt op een 
ogenblik waarop het onevenwichtstarief van toepassing op een positief onevenwicht gelijk is 
aan of lager ligt dan -20EUR/MWh. 
 
Dit bedrag van 0 euro is per kalenderjaar slechts van toepassing gedurende de eerste 288 
kwarturen tijdens dewelke het onevenwichtstarief voor een positief onevenwicht gelijk is aan 
of lager ligt dan -20EUR/MWh” 
 
 
Art. 9. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1sexies ingevoegd, luidende 
als volgt: 
 
"§ 1sexies. De Commissie berekent iedere maand conform §§ 1 tot 1quinquies de 
minimumaankoopprijs voor groenestroomcertificaten die betrekking hebben op de elektriciteit 
die in die overeenkomstige maand is geproduceerd . " 
 
Art. 13. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit 
 
Gegeven te Brussel, [datum]. 
 
 
 
 
 

VAN KONINGSWEGE, 
 

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, 
J. MILQUET 

 
 
 
 

De Staatssecretaris voor Energie en Leefmilieu, 
M. WATHELET 


