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EXECUTIVE SUMMARY 

De CREG ontving op 14 augustus 2013 van Elia ter goedkeuring het voorstel van aangepast 

contract voor het aankopen van de groenestroomcertificaten van Northwind.  

De CREG heeft de inhoud van dit contract getoetst aan de bepalingen van artikel 14 van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002. 

Met deze beslissing keurt de CREG het voorgestelde contract goed. 
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INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt hierna, met toepassing van artikel 14, §1, vierde lid, 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”), het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen 

de netbeheerder, de N.V. Elia System Operator (hierna “Elia”) en de N.V. NORTHWIND 

(hierna “Northwind”). 

 

Met toepassing van artikel 14, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 maakt 

de aankoopverplichting van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd via 

windenergie, zoals omschreven onder 1° (van artikel 14, §1)1, op voorstel van de 

netbeheerder, het voorwerp uit van een contract tussen de domeinconcessiehouder en de 

netbeheerder, voorstel dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de CREG. 

 

Met toepassing van artikel 14, §2, in fine, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 

controleert de CREG de verplichtingen van de netbeheerder die uit dit besluit voortvloeien.  

 

De CREG ontving op 14 augustus 2013 van Elia per aangetekend schrijven het voorstel van 

contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten Northwind (gedateerd op 12 

augustus 2013). 

 

Op 3 oktober 2013 maakte de CREG haar ontwerpbeslissing over aan Elia en Northwind met 

de vraag om eventuele opmerkingen op de ontwerpbeslissing aan de CREG over te maken 

alsook de vertrouwelijke passages te identificeren. 

 

Op 22 oktober 2013 ontving de CREG een schrijven van Northwind, gedateerd op 15 oktober 

2013, waarin Northwind stelt geen opmerkingen te hebben over de ontwerpbeslissing en 

                                                
1
 Eigen toevoeging. 
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vraagt om het volledige 2de hoofdstuk “Onderzoek van het voorstel van contract” als 

vertrouwelijke informatie te willen aanzien.  

Op 29 oktober 2013 heeft de CREG per e-mail gereageerd dat het schrijven van Northwind 

onvoldoende motivering gaf met betrekking tot het vertrouwelijke karakter van het tweede 

hoofdstuk van de ontwerpbeslissing.  

Op 7 november 2013 ontving de CREG van Northwind een herziening van hun standpunt 

over de vertrouwelijke passages in de ontwerpbeslissing. 

Op zijn vergadering van 14 november 2013 keurde het Directiecomité deze beslissing goed. 
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I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

 

1. Het wettelijk kader voor het voorstel van contract bestaat uit de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”), in het 

bijzonder artikel 7, en het koninklijk besluit van 16 juli 2002. 

2. Op 10 mei 2012 nam de CREG reeds een beslissing betreffende het voorstel van 

contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Northwind, dat de 

CREG op 13 april 2012 ontving van Elia.2 

3. Op 5 februari 2013 heeft de CREG in een schrijven aan Northwind gemeld dat een 

wijziging van de meetmethode die als bijlage in het, door de CREG goedgekeurde, contract 

voor het aankopen van groenestroomcertificaten werd hernomen, tot gevolg heeft dat ook 

het desbetreffende contract dient aangepast te worden.  

4. De CREG neemt nota van het feit dat Northwind akkoord gaat met de inhoud van het 

voorstel van aangepast contract, zoals expliciet vermeld in het schrijven van Elia dd. 12 

augustus 2013.  

 

  

                                                
2
 Beslissing (B)120510-CDC-1152 
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II. ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL VAN 

CONTRACT 

II.1. Artikel 4. Verplichting tot aankoop van de groenestroom-

certificaten 

5. In het contract werd de voorwaarde dat de groenestroomcertificaten op het moment 

van de overdracht nog [VERTROUWELIJK] geldig zijn, opgenomen. Nochtans is dit een 

voorwaarde die het koninklijk besluit van 16 juli 2002 strikt genomen niet aan de 

aankoopverplichting van Elia verbindt.  

Uit artikel 13, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 volgt dat groenestroomcertificaten 

die uitgereikt worden door de CREG een geldigheidsduur van 5 jaar hebben te rekenen 

vanaf de datum van hun aflevering. Indien zou worden aangenomen dat Elia verplicht is 

groenestroomcertificaten aan te kopen, waarvan de geldingsduur de dag nadien verstrijkt, 

hetgeen volgt uit een strikt letterlijke interpretatie van artikel 14 van het koninklijk besluit van 

16 juli 2002, dan zou Elia niet meer in de mogelijkheid zijn om deze aangekochte 

groenestroomcertificaten te verkopen op de markt. Op die manier zou de verplichting voor de 

netbeheerder om de aangekochte certificaten op regelmatige tijdstippen op de markt te 

brengen om de kosten verbonden aan de aankoopverplichting te recupereren haar voorwerp 

verliezen en zou de totale kost voor Elia systematisch door een toeslag op de tarieven 

worden gefinancierd, hetgeen volgens de CREG niet de bedoeling is geweest van de 

wetgever. 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat Northwind, gelet op de voor de duur van het contract 

gegarandeerde minimumprijs en gelet op het ontbreken van een markt voor de offshore 

groenestroomcertificaten, geen incentive heeft om meerdere jaren te wachten alvorens de 

groenestroomcertificaten aan Elia te verkopen.  

Om voormelde redenen, is de CREG van mening dat de vereiste dat een 

groenestroomcertificaat na het moment van de overdracht nog enige tijd geldig blijft 

mogelijke discussies omtrent rechtsmisbruik uitsluit en de voorgestelde termijn van 

[VERTROUWELIJK] zodoende aanvaardbaar is. 
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II.2. Artikel 6. Informatie-uitwisseling 

6. Wat de telling betreft, stelt de CREG vast dat de telling van de netto-geproduceerde 

elektriciteit gebeurt vóór transformatie, zoals bepaald in artikel 7 van het koninklijk besluit 

van 16 juli 2002. De CREG heeft hierover op 5 februari 2013 reeds zijn principiële 

goedkeuring gegeven aan Northwind, onder voorbehoud van de validatie van de 

voorgestelde methode, inzonderheid wat betreft de mogelijkheid tot verzegeling van het 

meetsysteem door de erkende keuringsinstelling die instaat voor het afleveren van de 

certificaten van oorsprongsgarantie aan Northwind.  

7. In artikel 6.1. werden 2 opschortende voorwaarden voor de inwerkingtreding van het 

contract opgenomen. Een eerste opschortende voorwaarde heeft betrekking op de 

(gebeurlijke) goedkeuring van de CREG van de functionele installaties. Gezien de meting 

van de netto geproduceerde elektriciteit gebeurt ná aftakking van het verbruik van de 

functionele installaties, en er bijgevolg geen berekening dient te gebeuren waarbij het 

verbruik van de functionele installaties een parameter is, zal de CREG geen formele 

goedkeuring moeten geven over deze functionele installaties. De opschortende voorwaarde 

is aldus zonder voorwerp en het valt dus aan te nemen dat zij de inwerkingtreding van het 

contract niet in de weg kan staan. 

Als tweede opschortende voorwaarde werd de (gebeurlijke) goedkeuring door de CREG van 

de aanduiding van de elektriciteitstellers vermeld. De aanduiding van elektriciteitstellers (en 

nazicht van karakteristieken en verzegeling ervan) is de taak van een erkend 

keuringsorganisme. De CREG zal deze aanduiding van de tellers dus niet als dusdanig 

beoordelen, maar hoogstens onrechtstreeks/impliciet goedkeuren door het nemen van een 

beslissing inzake toekenning van groenestroomcertificaten voor de betrokken windmolens. 

Deze beslissing gaat noodzakelijkerwijze vooraf aan de uitreiking van 

groenestroomcertificaten, zodat de opschortende voorwaarde feitelijk niets toevoegt (in de 

hypothese van een negatieve beslissing zijn er hoedanook geen aan opkoopverplichting 

onderhevige certificaten voorhanden). Dit gezegd zijnde is de CREG is van mening dat deze 

opschortende voorwaarde evenmin van aard is om een positieve beslissing in de weg te 

staan. 
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8. Ten opzichte van het vorige contract dat door de CREG werd goedgekeurd, werd in 

artikel 6.1. toegevoegd dat Elia de netto meetgegevens van in het ELIA-net geïnjecteerde 

offshore windenergie overmaakt aan de CREG ter validatie van de door de contractant 

(Northwind) aangeleverde tellingsgegevens. De CREG wenst hierbij aan te stippen dat deze 

validatie momenteel hoofdzakelijk ex post gebeurt. 
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III. BESLISSING 

Gelet op artikel 14, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002; 

 

Gelet op het verzoek vanwege Elia tot goedkeuring van het geparafeerd voorstel van 

contract met gecorrigeerde datum van 24/06/2013, ontvangen op 14 augustus 2013; 

 

Gelet op het akkoord van Northwind met de inhoud van het voorstel van contract; 

 

Gelet op de analyse door de CREG van het voorstel van contract; 

 

Gelet op het feit dat de CREG geen opmerkingen van Elia of Northwind ontving op haar 

ontwerpbeslissing.; 

 

Beslist de CREG het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten 

tussen Elia en Northwind goed te keuren. 

 

 

 

 

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

 

   
Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Voorzitster van het directiecomité 


