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VOORSTEL 

Op 11 februari 2009 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) een brief van de Minister van Klimaat en 

Energie waarin hij de CREG verzoekt om hem, met toepassing van artikel 107 van 

de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), een voorstel van 

koninklijk besluit over te maken. 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft tijdens zijn vergadering van 19 maart 2009 

beslist om, met toepassing van artikel 7, §1, eerste lid, 1°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt zoals gewijzigd door artikel 

107 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (hierna : de 

elektriciteitswet), een voorstel te formuleren 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). 

 

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

huidig voorstel wordt genomen. Het tweede deel bevat een aantal algemene 

opmerkingen. In het derde deel worden een aantal opmerkingen gemaakt bij de 

artikelen van het voorstel van koninklijk besluit. Het vierde deel bevat de tekst van 

het voorstel van koninklijk besluit (hierna : het voorstel). 
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I. WETTELIJK KADER  

 

1. Artikel 7, §1, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet, zoals gewijzigd door 

artikel 107 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), luidt 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.” 

 
In de Memorie van Toelichting1 bij het wetsontwerp dat later de wet van 22 december 

2008 houdende diverse bepalingen (I) is geworden, wordt deze wijziging van artikel 

7, §1, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet als volgt gemotiveerd:  

“Overeenkomstig richtlijn 2001/77/EG van 27 september 2001 betreffende de 
bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de 
interne elektriciteitsmarkt zijn de Lidstaten verplicht een systeem in te voeren 
waardoor de oorsprong van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen 
als dusdanig gewaarborgd wordt en dit op basis van objectieve, transparante en 
niet-discriminerende criteria.  

Op gewestelijk niveau is reeds een systeem van oorsprongsgarantie ingevoerd. 
Op federaal niveau daarentegen bestaat nog geen dergelijk systeem maar dat 
zou wel moeten worden opgezet in het raam van de ontwikkeling van 
elektriciteitsproductie via windturbines in de mariene gebieden. 

Zoals het momenteel geformuleerd is, biedt artikel 7 van de elektriciteitswet 
geen toereikende wettelijke basis om een systeem van oorsprongsgarantie op te 
zetten. Tevens wordt voorgesteld genoemd artikel aan te vullen ten einde in een 
wettelijke basis te voorzien voor de invoering van dat systeem via in 
Ministerraad overlegd besluit. 

(…)” 

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

besluit van 16 juli 2002.  

                                                 
1
 Parl. St. Kamer, 2008-2009, Doc. 1608/001, 80-81.  
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De wijziging die door de voornoemde wet van 22 december 2008 werd aangebracht 

aan artikel 7, §1, eerste lid, 1°, van de elektriciteitswet, wordt uitgevoerd via een 

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

 

II. ALGEMENE OPMERKINGEN 

3. De bedoeling van het onderhavig voorstel is de invoering van een federaal 

systeem voor de toekenning van garanties van oorsprong. Deze dienen aan de 

eindafnemer aan te tonen dat de geproduceerde elektriciteit effectief afkomstig is van 

hernieuwbare energiebronnen, meer bepaald van offshore windenergie. 

4. De bewoordingen van artikel 107 van de wet van 22 december 2008 

houdende diverse bepalingen (I) die artikel 7, §1, eerste lid, 1°, van de 

elektriciteitswet wijzigen, zijn ongelukkig gekozen en doen verwarring ontstaan met 

de terminologie gebruikt in het koninklijk besluit van 16 juli 2002. 

De voornoemde wet van 22 december 2008 spreekt immers van de instelling van 

een systeem voor de toekenning van “certificaten van oorsprongsgarantie”. Volgens 

de Memorie van Toelichting bij deze wet worden hiermee de “garanties van 

oorsprong” bedoeld voorzien in de richtlijn 2001/77/EG van 27 september 2001 

betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 

energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (hierna: richtlijn 2001/77/EG) die 

dienen om de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in staat 

te stellen aan te tonen dat de elektriciteit die zij verkopen elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen in de zin van deze richtlijn is. 

Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 gebruikt de term “certificaten van 

oorsprongsgarantie” echter voor het attest dat wordt afgeleverd door de 

keuringsinstelling en dat aantoont dat de productie-installatie in kwestie effectief 

beschouwd wordt als een productie-installatie van groene stroom.  

Om verwarring te vermijden zal de CREG hieronder enkele terminologische 

wijzigingen voorstellen.  
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5. Daarnaast worden nog een aantal andere wijzigingen aan het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 voorgesteld die leiden tot een verduidelijking van de basis 

waarop groenestroomcertificaten worden toegekend en tot een tekstuele verbetering 

van het koninklijk besluit van 16 juli 2002.  

6. Het voorstel houdt rekening met de momenteel van kracht zijnde richtlijn 

2001/77/EG. Deze richtlijn werd zoals in paragraaf 1 aangehaald nog niet omgezet in 

federale wetgeving. 

Hoewel de verordeningen en richtlijnen die op 17 december 2008 in het kader van 

het klimaat- en energiepakket door het Europees Parlement werden gestemd, nog 

niet officieel gepubliceerd zijn, zal het voorstel van koninklijk besluit ook rekening 

houden met de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 

2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Uit een eerste analyse blijkt dat dit voorstel voor deze teksten geen 

tegenstrijdigheden vertoont met de van kracht zijnde richtlijn 2001/77/EG. 

 

III. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING  

Artikel 1  

7. In artikel 1 van het voorstel worden een aantal definities van artikel 1, §2, van 

het koninklijk besluit van 16 juli 2002 gewijzigd en worden een aantal nieuwe 

definities toegevoegd. 

 

In artikel 1, §2, 3°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt het attest dat 

verklaart dat de betrokken installatie een installatie voor de productie van groene 

stroom bedoeld in artikel 6 van de wet is, voortaan “conformiteitsattest” genoemd in 

plaats van “certificaat van oorsprongsgarantie”.  

 

Hiermee wordt elke verwarring vermeden met het systeem voor de toekenning van 

“garanties van oorsprong” dat, op grond van artikel 107 van de wet van 22 december 

2008, eveneens in het koninklijk besluit van 16 juli 2002 dient te worden ingevoerd 

en uitgewerkt.  
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De definitie van het begrip “conformiteitsattest” geeft ook duidelijk aan dat dit attest 

betrekking heeft op de productie-installatie (1 attest per installatie), in tegenstelling 

tot de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong. 

 

Deze naamswijziging gebeurt voor het volledige koninklijk besluit van 16 juli 2002, 

met name in de artikelen  2, 1°, 3, §1, 3°, en §4, 4, §§1 en 2, 5, 6, 7, §1, 8, 11, 12 en 

13, §1. Deze wijzigingen die betrekking hebben op artikelen 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 

14 en 15 van het voorstel worden hierna niet meer besproken. 

 

8. In artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt onder punt 

4°bis een definitie van het begrip “garantie van oorsprong” ingevoerd. Deze definitie 

stemt overeen met de definitie die vermeld wordt in het voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen, dat op 17 december 2008 gestemd werd in het Europees 

Parlement. 

De garantie van oorsprong heeft aldus tot doel aan de eindafnemer aan te tonen dat 

een bepaald aandeel (of een bepaalde hoeveelheid) energie in de energiemix van 

een leverancier geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen, zoals 

voorgeschreven wordt in artikel 3, lid 6, van de Richtlijn 2003/54/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 

Richtlijn 96/92/EG. 

De CREG merkt evenwel op dat het aangewezen zou zijn om de benaming 

“certificaten van oorsprongsgarantie”, die in artikel 7, §1, van de elektriciteitswet werd 

geïntroduceerd door de wet van 22 december 2008, te vervangen door de benaming 

“garanties van oorsprong”. 

9. In artikel 1, §2, 5°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt de term 

“databank” vervangen door “databank groenestroomcertificaten”. Deze wijziging is 

nodig om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de databank voor de 

groenestroomcertificaten en de databank voor de garanties van oorsprong. 
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10. In artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt onder punt 

5°bis een definitie van het begrip “databank garanties van oorsprong” toegevoegd. 

De definitie is gelijkaardig aan de definitie van het begrip “databank 

groenestroomcertificaten”. 

 

Artikel 2  

11. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wordt aangepast aan de 

nieuwe tekst van artikel 7, §1, van de elektriciteitswet. Er wordt een opsomming 

gegeven van de maatregelen die, in uitvoering van artikel 7, §1, van de 

elektriciteitswet, in het koninklijk besluit van 16 juli 2002 worden ingevoerd.  

Artikel 3  

12. Artikel 3 van het voorstel wijzigt de titel van hoofdstuk II door er het begrip 

“garanties van oorsprong” aan toe te voegen.  

Artikel 5  

13. De titel van afdeling II van Hoofdstuk II “Oorsprongsgarantie van groene 

stroom geproduceerd door installaties bedoeld in artikel 6 van de wet” wordt 

vervangen door “Certificatie van installaties voor de productie van groene stroom 

bedoeld in artikel 6 van de wet”. De voorgestelde titel toont duidelijker de draagwijdte 

van deze afdeling aan, namelijk de certificatie van de installatie. Bovendien verdwijnt 

hiermee de term “oorsprongsgarantie” in de titel, welke gemakkelijk verward kon 

worden met de term “garantie van oorsprong”. 

Artikel 9  

14. De titel van afdeling III van Hoofdstuk II “Voorwaarden voor het toekennen 

van groenestroomcertificaten opgewekt door de installaties bedoeld in artikel 6 van 

de wet” wordt vervangen door “Voorwaarden en procedure voor het toekennen van 

groenestroomcertificaten voor groene stroom geproduceerd door de installaties 

bedoeld in artikel 6 van de wet”. De verruiming van deze titel sluit beter aan bij de 

inhoud van de betrokken afdeling. 
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Artikel 10 

15. De CREG heeft vastgesteld dat de formulering van artikel 7, §2, van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 niet voldoende duidelijk en precies is en stelt voor 

om deze formulering te verduidelijken. 

Artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 stelt dat “de 

groenestroomcertificaten worden toegekend op basis van zowel de nettoproductie 

van groene stroom verbruikt door de producent als de netto productie van groene 

stroom geleverd aan het transmissie- of distributienet, of overgebracht door middel 

van directe lijnen, gemeten vóór eventuele transformatie. De netto elektriciteit is de 

geproduceerde elektriciteit verminderd met de elektriciteit verbruikt door de 

functionele installaties van de productie-installatie”. 

In de eerste zin wordt gesproken over de “nettoproductie van groene stroom” en in 

de tweede zin wordt het begrip “netto elektriciteit” gedefinieerd. Wellicht wordt hier 

tweemaal hetzelfde bedoeld, waardoor het aangewezen is om de terminologie op 

elkaar af te stemmen en overal te spreken van “nettoproductie van groene stroom”. 

De hamvraag is echter voor welke hoeveelheid stroom er groenestroomcertificaten 

worden toegekend. Het is duidelijk dat de groenestroomcertificaten worden 

toegekend op basis van een meting vóór transformatie. De samenlezing van deze 

twee zinnen, waarbij in de tweede zin de netto elektriciteit (lees : “netto-productie van 

groene stroom”) wordt gedefinieerd als zijnde de geproduceerde elektriciteit 

verminderd met de elektriciteit verbruikt door de functionele installaties van de 

productie-installatie (hierna : functioneel verbruik), wijst erop dat de formulering in de 

eerste zin, met name “de nettoproductie van groene stroom verbruikt door de 

producent”, niet begrepen mag worden als het totale verbruik van de producent, 

maar enkel als het verbruik dat overblijft, na aftrek van het functioneel verbruik. De 

“netto-productie van groene stroom verbruikt door de producent” slaat bijgevolg 

ondermeer op de transformatorverliezen en de verliezen in de onderzeese verbinding 

tussen de transformator en het aansluitingspunt met het transmissie- of distributienet. 

Deze verliezen worden niet als functioneel verbruik beschouwd en worden bijgevolg 

niet uitgesloten uit de berekeningsbasis voor de groenestroomcertificaten. 

Mocht het immers de bedoeling geweest zijn om groenestroomcertificaten toe te 

kennen voor de bruto-productie van groene stroom (de injectie op het net en het 
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totale verbruik inclusief het verbruik van door de functionele installaties van de 

producent), dan heeft de term netto in de eerste zin geen enkel nut. In dat geval zou 

de toekenning gebeuren op basis van de geproduceerde elektriciteit aan de klemmen 

van de alternator.  

De CREG gaat er bijgevolg van uit dat de bedoeling van de wetgever is om 

groenestroomcertificaten toe te kennen voor de productie van elektriciteit door de 

windmolen verminderd met de verbruikte elektriciteit door de betrokken windmolen 

voor de voeding van zijn eigen functionele installaties. 

De CREG stelt bovendien vast dat de domeinconcessiehouders die al een contract 

voor de aankoop van groenestroomcertificaten hebben gesloten met ELIA, dit artikel 

van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 ook in die zin hebben geïnterpreteerd. 

De eerste zin van artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 zou dan 

moeten gelezen worden als “de groenestroomcertificaten worden toegekend op basis 

van zowel het deel van de nettoproductie van groene stroom verbruikt door de 

producent dat geen functioneel verbruik is (maar dus wél toekenning van 

groenestroomcertificaten voor de transformatorverliezen en de verliezen in de 

onderzeese kabel) als het deel van de netto productie van groene stroom geleverd 

aan het transmissie- of distributienet, of overgebracht door middel van directe lijnen, 

gemeten vóór eventuele transformatie.” 

De CREG is van oordeel dat de bestaande formulering van de eerste zin van artikel 

7, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot interpretatieproblemen kan leiden 

en stelt daarom voor om deze eerste zin te vervangen door de volgende zin : “De 

groenestroomcertificaten worden toegekend op basis van de netto-productie van 

groene stroom.” 

16. De vraag rijst evenwel over welke periode het aantal 

groenestroomcertificaten berekend dient te worden. De windmolen verbruikt immers 

energie voor zijn functionele installaties, zelfs als hij geen elektriciteit produceert. 

Veelal zal het verschil tussen de geproduceerde elektriciteit en het functioneel 

verbruik positief zijn. Wat dient er echter te gebeuren op de momenten dat dit 

verschil negatief is, met name wanneer het functioneel verbruik dus groter is dan de 

productie. De CREG stelt hier voor om het aantal toe te kennen 

groenestroomcertificaten te berekenen op basis van de totale productie verminderd 

met het totale functioneel verbruik, beiden berekend over een periode van één 
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maand. In geval dit verschil op maandbasis positief is, worden op deze basis 

groenestroomcertificaten berekend, die minstens éénmaal per kwartaal worden 

toegekend. In geval dit verschil negatief is, dan wordt dit negatieve saldo niet 

overgedragen naar de volgende berekeningsperiode (de daaropvolgende maand).  

17. De CREG stelt bijgevolg voor om artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 

16 juli 2002 te wijzigen en duidelijk te specificeren dat de groenestroomcertificaten 

toegekend worden op basis van het verschil tussen de geproduceerde elektriciteit en 

het elektriciteitsverbruik voor de functionele installaties, beiden berekend op 

maandbasis. 

Artikel 12 

18. Er wordt voorgesteld om in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 het woord “verhoren” te vervangen door het woord “horen”. Wellicht betreft het 

hier een foute vertaling uit het Frans. 

Artikel 13 

19. In artikel 11, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 is het voor 

de CREG niet duidelijk wat er bedoeld wordt met de “code van oorsprongsgarantie” 

die, samen met een document met het aantal groenestroomcertificaten, door de 

commissie minstens één keer per kwartaal naar de houder van de domeinconcessie 

dient gestuurd te worden. De CREG stelt voor om de woorden “code van de 

oorsprongsgarantie” te vervangen door de woorden “codes ervan”. Hierdoor worden 

samen met de groenestroomcertificaten, eveneens de codes ervan (dus van de 

groenestroomcertificaten) naar de domeinconcessiehouder gestuurd. Dit gebeurt 

vanzelfsprekend per productie-installatie (windmolen), gezien de 

groenestroomcertificaten per installatie worden toegekend. 

Artikel 14 

20. Er wordt voorgesteld om in artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 het woord “verhoren” te vervangen door het woord “horen”. Wellicht betreft het 

hier een foute vertaling uit het Frans. 
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Artikel 16 

21. Artikel 16 van het voorstel voegt een nieuwe afdeling toe waarin de 

voorwaarden en de procedure voor het toekennen van garanties van oorsprong 

wordt uiteengezet. 

 

De garanties van oorsprong zullen overeenkomstig het nieuwe artikel 13bis, en naar 

analogie met de toekenning van de groenestroomcertificaten, minstens één keer per 

kwartaal door de CREG toegekend worden op basis van de door de houder van de 

domeinconcessie ingediende aanvraag. Verder wordt voorzien in een wederzijdse 

informatie-uitwisseling tussen de CREG en de concessiehouder. 

 

Indien de CREG vaststelt dat de voorwaarden voor de toekenning van garanties van 

oorsprong niet langer vervuld zijn, zal de CREG, na eventueel de concessiehouder 

gehoord te hebben, beslissen om geen garanties van oorsprong meer toe te kennen 

voor de betrokken productie-installatie. 

22. In het nieuwe artikel 13bis, §4, wordt de berekeningsbasis voor de 

toekenning van garanties van oorsprong toegelicht. Gezien de finaliteit van de 

garanties van oorsprong erin bestaat om het aandeel van hernieuwbare energie in de 

energiemix van de leverancier aan te tonen, stelt de CREG voor om de garanties van 

oorsprong toe te kennen op basis van de geïnjecteerde elektriciteit op het 

transmissie- of distributienet. Dit impliceert dat voor de berekening van de garanties 

van oorsprong de afname van elektriciteit uit het transmissie- of distributienet door de 

concessiehouder niet in mindering gebracht wordt.  

23. De procedure voor de toekenning van garanties van oorsprong wordt nader 

uitgewerkt in het nieuwe artikel 13ter.  

24. De gegevens die de garantie van oorsprong minstens dient te bevatten, 

worden opgesomd in het nieuwe artikel 13quater, §1, naar analogie met artikel 15, 

6°, van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, dat op 17 

december 2008 gestemd werd in het Europees Parlement. 
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In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op de geldigheidsduur van de garantie 

van oorsprong die vastgesteld wordt op 12 maanden, tenzij de garantie eerder 

gebruikt wordt. 

25. Het nieuwe artikel 13quinquies, §1, houdt de creatie in van een afzonderlijke 

databank voor garanties van oorsprong. Deze databank wordt, net als de databank 

voor groenestroomcertificaten, gecentraliseerd en beheerd door de CREG.  

Het nieuwe artikel 13quinquies, §§2 en 3, bepaalt de regels inzake de overdracht van 

de garanties van oorsprong.  De garantie van oorsprong is niet meer overdraagbaar 

als ze gebruikt werd in een Lidstaat om aan de eindafnemer aan te tonen dat een 

bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie in de energiemix van een 

leverancier geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen of als de 

geldigheidstermijn ervan verstreken is. In deze gevallen wordt de garantie van 

oorsprong die afgeleverd werd door de CREG, opgenomen in het register van de 

garanties van oorsprong die uit de markt zijn genomen. 

26. Het nieuwe artikel 13sexies bepaalt dat de Minister, na advies van de CREG, 

kan beslissen in welk formaat, via welk middel, daarin begrepen elektronische 

middelen, en via welke procedure garanties van oorsprong kunnen worden ingevoerd 

uit een Gewest of een andere Lidstaat. Dit artikel bevat aldus een rechtsgrond voor 

de Minister om de regels inzake de erkenning van garanties van oorsprong uit de 

Gewesten of andere Lidstaten vast te leggen teneinde te voldoen aan de 

verplichtingen inzake wederzijdse erkenning opgelegd door de Richtlijn 2001/77/EG 

en die eveneens vermeld worden in artikel 15 van het voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen, dat op 17 december 2008 gestemd werd in het Europees 

Parlement. 

Artikel 17 

27. In het artikel 14, §1, 1°, a, wordt het woord “capaciteit” ingevoegd na het 

woord “geïnstalleerde”. Deze toevoeging is enkel nodig in de Nederlandstalige versie 

van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. 
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IV. 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, gewijzigd bij de wetten 
van 20 maart 2003 en 22 december 2008; 
 
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 …; 
 
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. In artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de 
instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
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hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 oktober 2005 
en 31 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :  
1° 3° wordt vervangen door de volgende bepaling: 
“3° “conformiteitsattest” : het attest bedoeld in artikel 4 van dit besluit dat verklaart 
dat de betrokken installatie een installatie voor de productie van groene stroom 
bedoeld in artikel 6 van de wet is;” 
2° er wordt een 4°bis ingevoegd dat luidt als volgt: 
“4°bis “garantie van oorsprong”: een elektronisch document dat tot doel heeft aan de 
eindafnemer aan te tonen dat een bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid 
energie in de energiemix van een leverancier geproduceerd is op basis van 
hernieuwbare bronnen, zoals voorgeschreven in artikel 3, lid 6, van de Richtlijn 
2003/54/EG;” 
3° 5° wordt vervangen door de volgende bepaling:  
“5° “databank groenestroomcertificaten” : de databank bedoeld in artikel 13 van dit 
besluit, gecentraliseerd en beheerd door de commissie, die de toegekende 
groenestroomcertificaten evenals de erin opgenomen gegevens verzamelt;  
4° er wordt een 5°bis ingevoegd dat luidt als volgt: 
“5°bis “databank garanties van oorsprong” : de databank bedoeld in artikel 
13quinquies van dit besluit, gecentraliseerd en beheerd door de commissie, die de 
toegekende garanties van oorsprong evenals de erin opgenomen gegevens 
verzamelt;” 
 
Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:  
“Art. 2. In uitvoering van artikel 7, §1, van de wet, worden de volgende maatregelen 
ingevoerd : 
  1° een procedure voor de toekenning van conformiteitsattesten voor productie-
installaties van groene stroom geproduceerd overeenkomstig artikel 6 van de wet; 
  2° een procedure voor het toekennen en afleveren van groenestroomcertificaten 
voor elektriciteit geproduceerd door de houders van domeinconcessies bedoeld in 
artikel 6 van de wet; 
 2°bis een procedure voor het toekennen en afleveren van garanties van oorsprong 
voor elektriciteit geproduceerd door de houders van domeinconcessies bedoeld in 
artikel 6 van de wet; 
  3° de bepaling van minimumprijzen voor de productie van groene stroom.” 
 
Art. 3. In de titel van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit worden de woorden “en 
garanties van oorsprong” toegevoegd na het woord “groenestroomcertificaten”. 
 
Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in §1, 3°, worden de woorden “certificaat van oorsprongsgarantie” vervangen door 
het woord “conformiteitsattest” 
2° in §4 worden de woorden “het certificaat van oorsprongsgarantie” en “de 
oorsprongsgarantie” telkens vervangen door het woord “het conformiteitsattest”. 
 
Art. 5. De titel van Afdeling II van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt vervangen 
als volgt : 
“Afdeling II. - Certificatie van installaties voor de productie van groene stroom, 
bedoeld in artikel 6 van de wet”. 
 
Art. 6. In artikel 4 §§1 en 2, van hetzelfde besluit worden de woorden “certificaat van 
oorsprongsgarantie” telkens vervangen door het woord “conformiteitsattest”. 
 
Art. 7. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden “certificaat van 
oorsprongsgarantie” en “certificaat” telkens respectievelijk vervangen door de 
woorden “conformiteitsattest” en “attest”. 
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Art. 8. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden “certificaat van 
oorsprongsgarantie” telkens vervangen door het woord “conformiteitsattest”. 
 
Art. 9. De titel van Afdeling III van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt vervangen 
als volgt : 
“Afdeling III. - Voorwaarden en procedure voor het toekennen van 
groenestroomcertificaten voor groene stroom geproduceerd door de installaties 
bedoeld in artikel 6 van de wet”. 
 
Art. 10. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
1° in §1 worden de woorden “certificaat van oorsprongsgarantie” vervangen door het 
woord “conformiteitsattest”; 
2° in §2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:  
“De groenestroomcertificaten worden toegekend op basis van de netto-productie van 
groene stroom. De netto-productie van groene stroom is de geproduceerde 
elektriciteit op maandbasis verminderd met de elektriciteit verbruikt door de 
functionele installaties van de productie-installatie op maandbasis. In geval de netto-
productie van groene stroom op maandbasis negatief is, dan worden er voor de 
betrokken productie-installatie voor die maand geen groenestroomcertificaten 
toegekend. Het negatieve saldo wordt evenwel niet overgedragen naar de volgende 
maand.” 
3° §4 wordt vervangen als volgt: 
“Als een hoeveelheid van minder dan één MWh overblijft, mogen de overblijvende 
kWh worden overgedragen naar de volgende maand.” 
 
Art. 11. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden “certificaat van 
oorsprongsgarantie” vervangen door het woord “conformiteitsattest”. 
 
Art. 12. In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het woord “verhoren” vervangen door 
het woord “horen”.  
 
Art. 13. In artikel 11, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “code van 
de oorsprongsgarantie” en “de oorsprongsgarantie” respectievelijk vervangen door 
de woorden “codes ervan” en “het conformiteitsattest”. 
 
Art. 14. In artikel 12 worden de woorden “de oorsprongsgarantie” en “verhoren”, 
respectievelijk vervangen door de woorden “het conformiteitsattest” en “horen”. 
 
Art. 15. In artikel 13, §1, van hetzelfde besluit worden de woorden “de 
oorsprongsgarantie” vervangen door het woord “het conformiteitsattest”. 
 
Art. 16. In hetzelfde besluit wordt na Hoofdstuk II, Afdeling III, een Afdeling IV 
ingevoegd  die luidt als volgt:  
“Afdeling IV. - Voorwaarden en procedure voor het toekennen van garanties van 
oorsprong voor groene stroom geproduceerd door de installaties bedoeld in artikel 6 
van de wet”.  
 
 Art. 13bis. § 1. Een garantie van oorsprong wordt door de commissie toegekend aan 
producenten die houder zijn van een concessie bedoeld in artikel 6 van de wet 
evenals van een conformiteitsattest bedoeld in artikel 4 van dit besluit, 
overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 13ter van dit besluit. 
  §2. De garanties van oorsprong worden minstens één keer per kwartaal, in 
elektronische vorm, na aanvaarding van de aanvraag door de commissie toegekend. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004050638%2FN&caller=list&row_id=1&numero=12&rech=16&cn=2004050638&table_name=WET&nm=2004031315&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2004&sql=dd+%3D+date%272004-05-06%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=06&dddm=05&imgcn.x=61&imgcn.y=2#Art.10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004050638%2FN&caller=list&row_id=1&numero=12&rech=16&cn=2004050638&table_name=WET&nm=2004031315&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2004&sql=dd+%3D+date%272004-05-06%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=06&dddm=05&imgcn.x=61&imgcn.y=2#Art.12
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  De commissie verstuurt, minstens één keer per kwartaal, een document met het 
aantal garanties van oorsprong, de codes ervan en de productieperiode aan de 
houder van de domeinconcessie bedoeld in artikel 6 van de wet. 
  De informatie vermeld op de garanties van oorsprong wordt bijgehouden en 
beheerd door de commissie in de databank bedoeld in artikel 13quater van dit 
besluit. 
  Elke houder van een garantie van oorsprong deelt aan de commissie elke wijziging 
mee van de in het aanvraagformulier voor garanties van oorsprong opgenomen 
gegevens, binnen de vijftien dagen, en ten laatste vóór de volgende toekenning van 
garanties van oorsprong. 
  §3. Wanneer de commissie vaststelt dat de voorwaarden voor toekenning van 
garanties van oorsprong niet langer vervuld zijn of dat de overgemaakte inlichtingen 
onjuist zijn, informeert zij hiervan de houder van de domeinconcessie, bedoeld in 
artikel 6 van de wet. De commissie moet de aanvrager die haar daarom verzoekt, 
horen. De commissie beslist in voorkomend geval om geen garanties van oorsprong 
meer toe te kennen voor deze productie-installatie en past desgevallend de 
berekeningsmethode voorzien in §4 toe. 
 § 4. De garanties van oorsprong worden toegekend op basis van de geïnjecteerde 
elektriciteit op het transmissie- of distributienet, geproduceerd door een productie-
installatie zoals bedoeld in artikel 6 van de wet en waarvoor een conformiteitsattest 
werd afgeleverd overeenkomstig artikel 4 van dit besluit. Deze geïnjecteerde 
elektriciteit wordt door de transmissie- of distributienetbeheerder gemeten ter hoogte 
van het aansluitingspunt met het betrokken net. De netbeheerder of de 
distributienetbeheerder registreert de geïnjecteerde groene stroom en maakt de 
meetgegevens maandelijks per concessiehouder over aan de commissie. 
Indien de elektrische energie gemeten op het aansluitingspunt deels afkomstig is van 
aangesloten productie-installaties die niet over een conformiteitsattest beschikken 
zoals bedoeld in artikel 4, dan wordt de basis voor de toekenning van garanties van 
oorsprong bepaald volgens een berekeningswijze opgesteld door de 
domeinconcessiehouder. De berekeningswijze en het resultaat van de berekening 
worden aan de commissie voorgelegd ter goedkeuring. Deze berekeningswijze houdt 
rekening met de elektrische energie geproduceerd en afgenomen door de installaties 
dewelke over een conformiteitsattest beschikken en met de verliezen tussen de 
betrokken productie-installaties en het aansluitingspunt. 
 § 5. Een garantie van oorsprong wordt afgeleverd voor een hoeveelheid groene 
stroom die overeenkomt met één MWh.  
 § 6. Als een hoeveelheid van minder dan één MWh overblijft, mogen de 
overblijvende kWh worden overgedragen naar de volgende maand. 

 
 13ter.  § 1. Een aanvraag voor de toekenning van garanties van oorsprong wordt 
gericht aan de commissie. Deze aanvraag gebeurt door middel van een formulier 
opgesteld door de commissie en volgens de door haar bepaalde modaliteiten. De 
aanvrager voegt bij dit formulier een door de officieel erkende instelling voor 
eensluidend verklaarde kopie van het conformiteitsattest dat hem werd toegekend 
overeenkomstig artikel 4 van dit besluit.  
 §2. De commissie gaat na of het aanvraagformulier correct en volledig is ingevuld. 
Indien zij vaststelt dat de aanvraag onvolledig is, informeert zij de aanvrager hiervan 
binnen een termijn van maximum vijftien dagen na ontvangst van het 
aanvraagformulier. Zij preciseert waarom het formulier onvolledig is en stelt een 
termijn vast van maximum drie weken waarbinnen de aanvrager verzocht wordt zijn 
aanvraag te vervolledigen. 
 §3. Binnen een termijn van één maand na ontvangst van het correcte en volledige 
formulier, gaat de commissie na of de aanvrager aan de voorwaarden voor 
toekenning van de garanties van oorsprong beantwoordt en maakt zij haar beslissing 
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aan hem bekend. De commissie is verplicht de aanvrager die haar daarom verzoekt 
te horen. 

 
 Art. 13quater. § 1. Elke garantie van oorsprong bevat minstens de volgende 
gegevens: 

- de energiebron waaruit de energie is geproduceerd en de begin- en 
einddatum van de productie;  

- het type geproduceerde energie; 
- de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie waarin de 

energie is geproduceerd;  
- of en in welke mate de installatie investeringssteun heeft gekregen, of en in 

welke mate de energie-eenheid steun heeft gekregen uit enige nationale 
steunregeling, en het type steunregeling;  

- de datum waarop de installatie operationeel is geworden; 
- de datum, het land van afgifte en een uniek identificatienummer. 

§2. Een garantie van oorsprong mag uitsluitend worden gebruikt binnen twaalf 
maanden na de productie van de desbetreffende energie-eenheid. Na het verstrijken 
van deze geldigheidsduur of na gebruik wordt de garantie van oorsprong 
geannuleerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 13quinquies, §3. 

 
 Artikel 13quinquies. §1. De echtheid van de garanties van oorsprong wordt 
gewaarborgd door de registratie in een databank gecentraliseerd en beheerd door de 
commissie. 
De databank bevat voor elke garantie van oorsprong minstens de volgende 
gegevens : 
  - de gegevens bedoeld in artikel 13quater, §1;  
  - de identificatiegegevens van de houder van de garantie van oorsprong; 
  - het registratienummer van de transactie; 
  - de verkoopprijs van de garantie van oorsprong. 
 §2.  De garanties van oorsprong die het voorwerp uitmaken van een transactie en 
de gegevens van de nieuwe houder worden door de verkoper van de garanties van 
oorsprong aan de commissie overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt.  
Binnen tien dagen na kennisgeving van de garanties van oorsprong geeft de 
commissie een registratienummer aan de transactie en past ze de gegevens in de 
databank aan. De overgedragen garanties van oorsprong worden ingeschreven op 
het debet van de rekening van de verkoper en op het krediet van de rekening van de 
koper. 
 §3. De garantie van oorsprong is niet meer overdraagbaar als: 
1° ze gebruikt werd in een Lidstaat om aan de eindafnemer aan te tonen dat een 
bepaald aandeel of een bepaalde hoeveelheid energie in de energiemix van een 
leverancier geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen, zoals 
voorgeschreven in artikel 3, lid 6, van de Richtlijn 2003/54/EG; 
2° de geldigheidstermijn ervan verstreken is. 
In deze gevallen wordt de garantie van oorsprong die afgeleverd werd door de 
commissie, opgenomen in het register van de garanties van oorsprong die uit de 
markt zijn genomen. 

 
Art. 13sexies. De Minister kan, na advies van de commissie, beslissen in welk 
formaat, via welk middel, daarin begrepen elektronische middelen, en via welke 
procedure garanties van oorsprong kunnen worden ingevoerd uit een Gewest of een 
andere Lidstaat”  
 
Art. 17. In artikel 14, §1, 1°, a, wordt het woord “capaciteit” ingevoegd na het woord 
“geïnstalleerde”. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2002071639%2FN&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=2002071639&table_name=WET&nm=2002011314&la=N&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2002&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%26+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272002-07-16%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=07&imgcn.x=17&imgcn.y=10#Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2002071639%2FN&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=2002071639&table_name=WET&nm=2002011314&la=N&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2002&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%26+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272002-07-16%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=07&imgcn.x=17&imgcn.y=10#LNK0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004050638%2FN&caller=list&row_id=1&numero=12&rech=16&cn=2004050638&table_name=WET&nm=2004031315&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2004&sql=dd+%3D+date%272004-05-06%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=06&dddm=05&imgcn.x=61&imgcn.y=2#Art.11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004050638%2FN&caller=list&row_id=1&numero=12&rech=16&cn=2004050638&table_name=WET&nm=2004031315&la=N&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=2004&sql=dd+%3D+date%272004-05-06%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=06&dddm=05&imgcn.x=61&imgcn.y=2#LNK0007
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Art. 18. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad.  
 
Art. 19. Onze Minister van Klimaat en Energie is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

 
 
 
 
 

 
 

Gegeven te Brussel, op 
 

ALBERT  
 

VAN KONINGSWEGE  
De Minister van Klimaat en Energie, 

 
Paul MAGNETTE 

 
 
 
 

 

 

 

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

 

         

Dominique WOITRIN 

Directeur  

François POSSEMIERS 

Voorzitter van het Directiecomité 

   

 


