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INLEIDING 

 

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

de CREG) kan op basis van  artikel 23, § 2, 2°, van de Elektriciteitswet1 op eigen initiatief 

onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteitsmarkt. 

 

Onderhavige studie heeft als doel een inzicht te geven in de verschillende  

ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België. De basis voor deze 

verschillende ondersteuningsmechanismen bestaat uit het toekennen van 

groenestroomcertificaten aan producenten van groene energie. 

 

De invoering van een systeem van groenestroomcertificaten is één van de maatregelen die 

zowel de federale als de gewestelijke overheden hebben uitgewerkt om de ontwikkeling van 

de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie te stimuleren. Er dient hierbij 

gewezen te worden op het Europese energie- en klimaatpakket dat ondermeer als 

doelstelling heeft het aandeel hernieuwbare energie in het eindgebruik van de EU tegen 

2020 op te trekken tot 20%. Voor België betekent dit dat het aandeel hernieuwbare energie 

ten opzichte van het totale energieverbruik in 2020 13% moet bedragen. Het aandeel 

hernieuwbare energie bedroeg in 2005 2,2%. Met andere woorden, in 15 jaar moet België 

een grote kloof overbruggen. 

 

Deze studie gaat dieper in op de verschillende ondersteuningsmechanismen die in België 

worden gebruikt om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie te bevorderen. 

Daarbij worden zowel de federale als de gewestelijke ondersteuningsmechanismen 

besproken.  Hoofdstuk 1 kadert de ondersteuningsmechanismen vanuit de Europese 

wetgeving. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de ondersteuningsmechanismen en de 

wetgeving besproken per regio. Hoofdstuk 3 spitst zich toe op de berekening van de 

minimumprijzen voor ondersteuningsmechanismen. Het voorlaatste hoofdstuk bespreekt de 

kritieken op de huidige Belgische ondersteuningsmechanismen. Als laatste wordt de 

efficiëntie en de effectiviteit van de ondersteuningsmechanismen in andere Europese landen 

bekeken. 

 

Deze studie werd goedgekeurd tijdens het Directiecomité van 20 mei 2010. 

                                                 
1
 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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1. EUROPESE OMKADERING 

 

1. De eerste voorzichtige stappen naar een duurzaam energiebeleid zijn in Europa 

genomen na de oliecrisis van de jaren 70. Geleidelijk aan is men zich bewust geworden van 

het feit dat fossiele brandstoffen slechts beperkt voorraden kennen. Daarenboven beschikt 

een groot deel van de Europese lidstaten niet over voldoende eigen voorraden aan fossiele 

brandstoffen en zelfs waar deze voorraden wel voorradig zijn werd de exploitatie van 

fossiele brandstoffen binnen Europa afgebouwd om economische redenen. Qua 

bevoorradingszekerheid werd naar alternatieven gezocht.  Ook de toenemende 

bewustwording van mogelijke klimaatveranderingen en de impact van het gebruik van 

fossiele brandstoffen op dit proces, heeft een hefboomeffect teweeg gebracht in de 

ontwikkeling van alternatieve, duurzame technologieën voor o.a. elektriciteitsproductie. 

Binnen de afspraken gemaakt in het kader van het Kyoto verdrag (1998) heeft Europa zich 

geëngageerd om de uitstoot van koolzuurgas (CO2) in de periode 2008-2012 met 8% te 

verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Door de volledig nieuwe energiesituatie na 

Kyoto is duurzame energie zonder vervuiling de grote Europese uitdaging geworden. Het 

streven om het aandeel van deze energiebronnen te verdubbelen, aangekondigd in de 

Europese energiestrategie, is in plaats van een wens een noodzaak geworden. 

 

2. In 1996 nam de Europese Commissie de eerste stappen om het beleid inzake 

hernieuwbare energie vast te leggen. Bezorgdheid om het milieu en de nood aan 

bevoorradingszekerheid en diversificatie van de energievoorziening liggen aan de oorsprong 

hiervan. Daarnaast was, zoals hoger gemeld, het nieuwe beleid ook noodzakelijk om sneller 

de doelstellingen van het Kyoto-protocol2 te bereiken. Daarom publiceerde de Europese 

Commissie in eerste instantie een Groenboek3 met daarop gevolgd een Witboek over 

hernieuwbare energie4 met als doelstelling het aandeel van hernieuwbare energie in de 

Europese Unie te verdubbelen. Naast dit witboek werd ook een strategie en een actieplan 

voor hernieuwbare energie vastgelegd. 

 

                                                 
2
 Met het Verdrag van Kyoto (19 april 1998) zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen met gemiddeld 5,2% in 2012 ten opzicht van het niveau in 1990. De 
reductiepercentages verschillen van land tot land. Voor België is dit 7,5%. 
3
 COM (1996) 576 van 20 november 1996 over “hernieuwbare energiebronnen”. 

4
 COM(1997) 599 “Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen”. 
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Een eerste belangrijke stap was het opstellen van een stabiel beleidskader. De richtlijnen 

2001/77/EG5 en 2003/30/EG6 hadden voor alle lidstaten indicatieve streefcijfers voor 2010 

vastgelegd en vereiste maatregelen voor de groei en ontwikkeling van hernieuwbare 

energie. Zo legde de richtlijn 2001/77/EG de referentiewaarden vast voor de nationale 

indicatieve streefcijfers van de lidstaten voor het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen in het bruto elektriciteitsverbruik in 2010. Voor België werd dit vastgelegd op 

6%. De lidstaten waren echter vrij om passende maatregelen te nemen teneinde deze 

doelstellingen te behalen.  

 

3. Daarnaast maakte de Europese Commissie  regelmatig evaluaties van de inspanningen 

en de reeds behaalde resultaten door de EU-lidstaten en dit met het oog op de te behalen 

resultaten tegen 2010. In 2007 onderstreepte de Europese Commissie het feit dat de 

streefcijfers voor 2010 niet gehaald zouden worden. De oorzaken hiervan waren de louter 

indicatieve aard van de nationale streefcijfers en het ontbreken van een bestaand 

rechtskader dat bevorderlijk is voor de investeringen in hernieuwbare energiebronnen.  

 

4. Via zijn Routekaart voor hernieuwbare energie7 stelde de Europese Commissie  

bindende algemene streefcijfers voor. Zo zou het streefcijfer van 20% van hernieuwbare 

energiebronnen van het totale energieverbruik in de EU in 2020 haalbaar zijn.  Na algemeen 

overleg en goedkeuring van zowel de Europese Raad als het Europees Parlement, werd de 

richtlijn 2009/28/EG8 ingevoerd. Krachtens deze richtlijn wordt een gemeenschappelijk kader 

vastgesteld voor het bevorderen van energie uit hernieuwbare bronnen. Voorts worden 

bindende nationale streefcijfers vastgesteld voor het totale aandeel van energie uit 

hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie en voor het aandeel van 

energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer.  

 

5. Eén van de doelstellingen van de nieuwe richtlijn is dus het behalen van het aandeel 

van 20% van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik van de Europese 

Unie in 2020. Om de vooropgestelde algemene doelstelling van 20% te behalen, werden er 

individuele doelstellingen per lidstaat bepaald. Zo moet België in 2020 13% van zijn energie 

                                                 
5
 Richtlijn 2001/77/EG van het Europees parlement en de raad van 27 september 2001 betreffende 

de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbar energiebronnen op de interne 
elektriciteitsmarkt. 
6
 Richtlijn 2003/30/EG van het Europees parlement en de raad van 8 mei 2003 ter bevordering van 

het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer. 
7
 COM (2007) 848 ”Routekaart voor hernieuwbare energie”.  

8
 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees parlement en de raad van 23 april 2009 ter bevordering van 

het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. 
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uit hernieuwbare energiebronnen halen.  Volgens Europa zouden deze bindende nationale 

streefcijfers zekerheid bieden aan investeerders en zo de groei van de productie  van 

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen stimuleren. 

 

6. De Europese Commissie maakte onlangs9 bekend dat de doelstelling van 20% 

hernieuwbare energie in 2020 gehaald zal worden. Over alle lidstaten heen zal een 

percentage van 20,3% bereikt worden in 2020.  10 van de 27 lidstaten zullen hun nationale 

doelstellingen overstijgen, terwijl 5 landen deze niet zullen halen. België behoort tot deze 

laatste groep. In de huidige voorspelling zal België 12,3% van zijn energie in 2020 uit 

hernieuwbare energiebronnen halen. 

 

 

                                                 
9
 European Commission, persbericht van 11 maart 2010, “Renewable energy: forecasts show EU on 

track to meet 20% target”. 
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2. ONDERSTEUNINGSMECHANISMEN IN 

BELGIË 

 

2.1 Bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en 

de Gewesten 

 

7. België is een federale staat waar er een verdeling van de bevoegdheidheden is tussen 

de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen. Inzake het energiebeleid is de 

verdeling als volgt
10

: 

 

De federale overheid is bevoegd voor  

 het nationale uitrustingsplan van de elektriciteitssector 

 de cyclus van de nucleaire brandstof 

 de grote infrastructuren voor opslag, vervoer en productie van energie 

 de tarieven 

 

De gewestelijke aspecten zijn: 

 de distributie en het plaatselijke transport van elektriciteit langs netwerken 

waarvan de nominale spanning lager of gelijk is aan 70.000 volt 

 de openbare distributie van gas 

 de nieuwe energiebronnen met uitzondering van kernenergie 

 het rationele energiegebruik 

 

Om de doelstellingen inzake energie uit hernieuwbare bronnen te halen voor België als EU-

lidstaat, werden er ondersteuningsmechanismen op zowel federaal niveau als op gewestelijk 

niveau uitgewerkt. Deze worden schematisch weergegeven in onderstaande figuur en later 

besproken. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Artikel 39 van de Belgische grondwet en artikel 6, §1 VII, van de bijzondere wet inzake institutionele 
hervormingen van 8 augustus 1980. 
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Figuur 1: Overzicht ondersteuningsmechanismen in België 

 

 

2.2 Ondersteuningsmechanismen op federaal niveau 

 

Om de productie van hernieuwbare energie op zee te bevorderen (ook off-shore genoemd) 

werd op federaal niveau een systeem voor de toekenning van certificaten van 

oorsprongsgarantie en van groenestroomcertificaten opgezet met toepassing van artikel 7 

van de Elektriciteitswet11.  De toekenning van deze certificaten gebeurt voor installaties die 

elektriciteit produceren in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 

volgens het internationaal zeerecht.  

 

Het Koninklijk Besluit van 16 juli 200212 werkt in artikel 2 hiervoor volgende procedures uit 

voor: 

 de toekenning van certificaten van oorsprongsgarantie; 

 het toekennen en afleveren van groenestroomcertificaten; 

 de bepaling van minimumaankoopprijzen voor de productie van groene stroom. 

 

Certificaten van oorsprong worden afgeleverd door een erkende keuringsinstelling en tonen 

aan dat de geproduceerde elektriciteit effectief groene stroom is. Een 

groenestroomcertificaat wordt afgeleverd voor 1 MWh netto geproduceerde groene stroom. 

De groenestroomcertificaten worden uitgereikt door de CREG aan installaties die off-shore 

elektriciteit produceren. De aanvraag voor de toekenning van groenestroomcertificaten wordt 

gericht aan de CREG. De aanvrager voegt hierbij ondermeer het certificaat van 

                                                 
11

 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
12

 Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering 
van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

FEDERAAL REGIONAAL

OFF SHORE WINDENERGIE HERNIEUWBARE ENERGIE & WKK

toekenning certificaten toekenning certificaten

(enkel offshore wind)     o.b.v. federale wetgeving    o.b.v. regionale wetgeving

   (art. 6 & 7 wet 29/04/1999)    (decreten , ordonnantie)

GSC GSC

WKK

WEL aankoopverplichting GSC door 

TNB van alle GSC

(art. 7 wet 29/04/1999 + KB  16/07/2002)

GSC = Groenestroomcertificaten 

WKK = Warmtekrachtcertificaten 

GEEN aankoopverplichting WKK door 

TNB 

(art. 7 wet 29/04/1999 + KB  16/07/2002)
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oorsprongsgarantie. Zodra de aanvraag is goedgekeurd,  worden per kwartaal de 

groenestroomcertificaten dan toegekend. De echtheid van deze certificaten wordt 

gewaarborgd door de registratie  in een databank. Alle afgeleverde certificaten staan 

geregistreerd in de databank en zijn geldig voor 5 jaar. 

 

8. Om de productie van groene stroom in de brede betekenis van het woord financieel te 

ondersteunen, is er op federaal niveau een systeem van minimumaankoopprijzen uitgewerkt 

dat veel verder gaat dan enkel de off-shore installaties. Zo is de netbeheerder van het 

plaatselijk transmissienet verplicht om de groenestroomcertificaten afkomstig van groene 

stroom zowel uit off-shore installaties als uit andere hernieuwbare bronnen (zonne-energie, 

on-shore wind, waterkracht en andere) en die afgeleverd worden door zowel de federale als 

de gewestelijke overheden aan te kopen tegen een gewaarborgde minimumaankoopprijs. 

 

9. Elia heeft daarnaast als distributienetbeheerder of lokaal transportnetbeheerder ook de 

aankoopverplichting van certificaten van productie-installaties die aangesloten zijn op de 

netten 70-30 kV die vanuit technisch oogpunt tot de gewestelijke energiebevoegdheid 

behoren (zie randnummer 7) wanneer deze aangeboden worden door de producenten. 

Hiervoor betalen ze de minimumaankoopprijzen zoals vastgelegd in de Gewesten.  

 

10. In de praktijk is het dus zo dat Elia via drie afzonderlijke kanalen een 

aankoopverplichting inzake groenestroomcertificaten kent: 

1- off-shore windenergie – federale minimumprijzen (Koninklijk Besluit 16 juli 2002) 

2- alle soorten hernieuwbare energiebronnen – federale minimumprijzen (Koninklijk 

Besluit 16 juli 2002) 

3- alle soorten hernieuwbare energiebronnen – gewestelijke minimumprijzen 

(gewestelijke regelgeving) 

 

11. De in het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 voorziene minimumaankoopprijzen per 

technologie13 bedragen: 

 off-shore windenergie:  

o € 107,00/MWh voor de elektriciteit opgewekt met installaties die het 

voorwerp uitmaken van een domeinconcessie en voor de productie die volgt 

uit de eerste 216 MW geïnstalleerd; 

o € 90,00/MWh voor de productie die voortvloeit uit een geïnstalleerde 

capaciteit boven de eerste 216 MW. 

                                                 
13

 Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002.  
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 on-shore windenergie: € 50,00/MWh 

 waterkracht: € 50,00/MWh 

 zonne-energie: € 150,00/MWh 

 andere hernieuwbare energiebronnen: € 20,00/MWh 

 

Het verschil tussen de kosten verbonden aan de aankoop van groenestroomcertificaten en 

de opbrengsten uit de verkopen op de markt, wordt gerecupereerd via de toeslag 

groenestroomcertificaten14 bij de tranmissienettarieven. Op dit moment is er echter geen 

markt voor federale groenestroomcertificaten waardoor de kosten van deze certificaten 

integraal worden gerecupereerd via een heffing op de transmissienettarieven. 

 

Deze toeslag bestaat vandaag uit twee verschillende kostencomponenten, zijnde: de kosten 

die Elia betaalt voor de aankoopverplichting van off-shore windenergie-installatie en de 

kosten die Elia betaalt voor Vlaamse PV-installaties die vóór 1 januari 200615 in gebruik 

werden genomen. Deze kosten komen van de in randnummer 10 geïdentificeerde kanalen 1 

en 2. Het in randnummer 10 vermelde kanaal 3 genereert op dit ogenblik geen kosten voor 

de transmissienetbeheerder, omdat binnen de verschillende gewesten de marktprijzen van 

de groenestroomcertificaten hoger zijn dan de minimumsteunbedragen16 zoals voorzien in 

de wetgeving.  

 

Het feit dat Elia via een heffing bij de transmissienettarieven kosten van 

groenestroomcertificaten recupereert, die hun oorsprong uitsluitend vinden in de aankoop 

van groenestroomcertificaten van PV-installaties in Vlaanderen met een installatiedatum van 

vóór 2006, zorgt ervoor dat via een federaal georganiseerde heffing, gewestelijke 

beleidsopties worden gefinancierd. Wat meer is, is dat deze kosten die hun oorsprong 

uitsluitend in Vlaanderen vinden, worden doorgerekend aan het volledige Belgische cliënteel 

van Elia. Ondanks het feit dat het tot vandaag om zeer kleine bedragen gaat – en dit zowel 

in aantal als in kostprijs17 - kan dit als principe niet worden getolereerd. 

                                                 
14

 Artikel 14bis van het koninklijk Besluit van 16 juli 2002. 
15

 Het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid voorziet 
geen minimumsteun voor groene stroomcertificaten van PV-installaties van vóór 2006. Met een 
marktprijs die in Vlaanderen schommelt rond de € 100,00/MWh opteren deze producenten ervoor om 
hun certificaten aan te bieden via het federaal ondersteuningsmechanisme. Immers het Koninklijk 
Besluit van 16 juli 2002 voorziet voor zonne-energie een minimumsteun van € 150,00/Mwh. 
16

 Voor PV-installaties overstijgt het minimumsteunbedrag de marktprijs in Vlaanderen. Echter werden 
er tot vandaag in Vlaanderen geen PV-installaties aangesloten op het transmissienet. 
17

 Elia kan de aangekochte Vlaamse groene stroomcertificaten aanbieden op de markt, waar een 
marktprijs geldt van rond de € 100,00/MWh. Het verschil tussen aankoopprijs (€ 150,00/ 
MWh) en verkoopprijs (+/- € 100,00/MWh), zijnde € 50,00/MWh wordt door Elia gerecupereerd via 
een federale heffing. 
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12. In haar recente studie (F)100415-CDC-961 hernam de CREG18 haar kritiek op het 

opzetten van een systeem van ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen via 

federale wetgeving. Een kritiek die bij de analyse van de tekst van het voorstel van Koninklijk 

Besluit dat uiteindelijk het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 is geworden, ook door de Raad 

van State werd geuit. In haar studie komt de CREG tot onder meer de volgende conclusie: 

 

“In de mate dat het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 een 

ondersteuningsmechanisme voorschrijft waarbij de netbeheerder – Elia - verplicht 

wordt om groenestroomcertificaten aan te kopen die afgeleverd worden met 

toepassing van elektriciteitsdecreten en –ordonnanties, moet dit als strijdig bevonden 

worden met artikel 6, §1, VII, eerste lid, f), van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980. De federale overheid is hiervoor niet bevoegd.” 

 

Het ondersteuningsmechanisme zoals dit nu op federaal niveau is uitgewerkt in het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, overschrijdt dus de bevoegdheidsverdeling tussen de 

federale staat en de Gewesten behalve voor offshore windenergie.  

 

 

2.3 Ondersteuningsmechanismen in Vlaanderen 

 

13. In Vlaanderen bestaat er een onderscheid tussen een systeem van groene 

stroomcertificaten en een systeem van warmtekrachtcertificaten.  

 

 

2.2.1 Groenestroomcertificaten 

 

14. Vlaanderen wil de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 

bevorderen op basis van een systeem van groenestroomcertificaten (of GSC). Dit systeem 

is gebaseerd op 2 pijlers: 

 de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen een 

groenestroomcertificaat 

 de certificatenverplichting voor de leveranciers 

                                                 
18

 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”. 
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Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

 

Figuur 2: Systeem van groenestroomcertificaten (GSC) in Vlaanderen  

 

 

 

 

A. Toekenning van de groenestroomcertificaten 

 

15. Om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten dient de producent van 

groene energie een aanvraag in bij de VREG. Vanaf het dossier is goedgekeurd krijgt de 

eigenaar groenestroomcertificaten toegekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde 

groene energie. Deze groenestroomcertificaten worden dan geregistreerd in een centrale 

databank, beheerd door de VREG, waarin alle transacties worden verwerkt. 

 

Aan de producent worden per schijf van 1 MWh groenestroomcertificaat toegekend, als deze 

aantoont dat de groene stroom is geproduceerd in het Vlaamse gewest en dit ongeacht of 

de groene stroom in het net wordt geïnjecteerd of door de producent zelf wordt verbruikt.  

 

16. In het decreet19 van 8 mei 2009 worden deze algemene principes verder uitgewerkt. Om 

de waarde van een groenestroomcertificaat te kunnen innen, kunnen producenten de 

groenestroomcertificaten aanbieden op de markt van groenestroomcertificaten (gefaciliteerd 

                                                 
19

 Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna: het 
decreet van 8 mei 2009). 
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door de VREG) of aan hun distributienetbeheerder. De distributienetbeheerders zijn verplicht 

deze certificaten aan te kopen aan een gewaarborgde minimumaankoopprijs voor 

installaties die aangesloten zijn op hun net. Deze gewaarborgde minimumaankoopprijs 

bedraagt per technologie: 

 

 zonne-energie: € 350,00/MWh20 

 waterkracht, getijden- en golfslagenergie, aardwarmte, windenergie op land, vaste of 

vloeibare biomassa, biomassa-afval en biogas: € 90,00/MWh 

 stortgas, biogas uit vergisting van afval-water of rioolwaterzuivering en verbranding 

van restafval: € 60,00/MWh 

 andere technieken: € 60,00/MWh 

 

De opkoopverplichting van de groenestroomcertificaten vormt een van de kosten van de 

Vlaamse distributienetbeheerders opgenomen in hun tarieven. De Vlaamse 

distributienetbeheerders zijn verplicht de groenestroomcertificaten aan te kopen tegen de 

opgelegde minimumprijs. Deze kunnen ze dan zelf verkopen op de markt tegen de 

marktprijs. Het verschil tussen de opgelegde minimumprijs en de marktprijs recupereert de 

distributienetbeheerder in de distributienettarieven. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat 

een distributienetbeheerder een groenestroomcertificaat gegenereerd door een PV 

installatie moet aankopen aan € 350,00/MWh. De marktprijs is echter veel lager, namelijk +/- 

€ 107,00/MWh, en het verschil van € 243,00/MWh wordt gerecupereerd via de 

distributienettarieven.  

 

Elia is in het Vlaams gewest ook erkend als distributienetbeheerder, tot vandaag worden 

binnen Elia echter geen kosten voor de minimumsteun aan hernieuwbare energiebronnen 

verwerkt, omdat de marktprijzen van de groenestroomcertificaten hoger zijn dan de 

minimumsteunbedragen21 zoals voorzien in de wetgeving.  

 

                                                 
20

 Vanaf 2010 bedraagt de minimumsteun voor zonne-energie € 350,00 per overgedragen certificaat. 
Jaarlijks zal dit verminderd worden met € 20,00 voor nieuw in gebruik genomen installaties tot en met 
2013 en met € 40,00 vanaf 2014. De toegekende steun is gegarandeerd voor 20 jaar. 
21

 Voor PV-installaties overstijgt het minimumsteunbedrag de marktprijs in Vlaanderen. Echter werden 
er tot vandaag in Vlaanderen geen PV-installaties aangesloten op het Elia-net. 



     

  15/90 

B. Certificatenverplichting 

 

17. Elektriciteitsleveranciers hebben de verplichting gekregen om voor een bepaald % van 

de door hen de geleverde stroom in het Vlaamse Gewest groenestroomcertificaten in te 

leveren bij de regulator, de VREG. Ieder jaar, ten laatste op 31 maart, moet de leverancier 

het aantal certificaten indienen om te voldoen aan zijn quotaverplichting. De quota‟s zijn 

vastgelegd per jaar in het decreet van 8 mei 2009 en bedragen: 

 

 5,25% in 2010 

 6,00% in 2011 

 7,00% in 2012 

 8,00% in 2013 

 9,00% in 2014 

 10,00% in 2015 

 10,50% in 2016 

 11,00% in 2017 

 11,50% in 2018 

 12,00% in 2019 

 12,50% in 2020 

 13,00% in 2021 

 

Het aantal certificaten dat een leverancier moet indienen op 31 maart in jaar N, is het quota 

vermenigvuldigd met de totale geleverd energie (MWh) in het Vlaamse Gewest in het jaar  

N-1. In 2021 moeten de leveranciers dus voor 13% van de totaal verkochte energie in 2020 

(in het Vlaamse Gewest) certificaten aanleveren.  

 

Voor de levering aan grootverbruikers22 wordt er een vermindering van het aantal in te 

leveren certificaten toegestaan. In de totale hoeveelheid geleverde energie wordt rekening 

gehouden met de volgende korting voor grootverbruikers: 

 

 leveranciers van klanten met een jaarverbruik tussen 20 000 MWh en 100 000 MWh 

krijgen een korting van 25% op de energie boven de 20 000 MWh. Als een 

leverancier een klant in zijn portfolio heeft met een jaarverbruik van 50.000 MWh in 

2009 zal de leverancier op 31 maart 2010 2.231 certificaten moeten indienen voor 

deze klant: 

                                                 
22

 Artikel 7.1.10, §3, van het decreet van 8 mei 2009. 
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o verbruik = 50.000 MWh 

o korting op verbruik = 25% * (50.000- 20.000) = 7.500 

o aantal certificaten = (50.000-7.500) * 5,25% = 2.231 

 

 leveranciers van klanten met een jaarverbruik boven 100 000 MWh krijgen een 

vermindering van het volume die gelijk is aan 20 000 MWh + 50% van de energie 

boven de 100 000 MWh. Als een leverancier een klant in zijn portfolio heeft met een 

jaarverbruik van 150.000 MWh in 2009 zal de leverancier op 31 maart 2010 5.513 

certificaten moeten indienen voor deze klant: 

 

o verbruik = 150.000 MWh 

o korting op verbruik = 20.000 MWh + 50% * (150.000-100.000) = 45.000 

o aantal certificaten = (150.000-45.000) * 5,25% = 5.513 

 

Indien een leverancier deze certificaten niet kan opleveren moet er een boete van € 125,00 

betaald worden per ontbrekend certificaat. Na 31 maart 2015 bedraagt deze boeteprijs          

€ 100,0023. De gemiddelde marktprijs voor groenestroomcertificaten was € 107,00 in 200924. 

 

 

2.2.2 Warmtekrachtcertificaten 

 

18. Net zoals bij groenestroomcertificaten, is het systeem voor warmtekrachtcertificaten 

gebaseerd op enerzijds de toekenning van warmtekrachtcertificaten en anderzijds de 

certificatenverplichting. 

 

 A. Toekenning van de warmtekrachtcertificaten 

 

19. Op basis van artikel 7.1.2 van het decreet van 8 mei 2009 wordt een 

warmtekrachtcertificaat toegekend aan de eigenaar van een productie-installatie die gelegen 

is in het Vlaamse Gewest voor iedere 1.000 kWh primaire energiebesparing die in de 

installatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een kwalitatieve 

warmtekrachtinstallatie ten opzichte van referentie-installaties en/of iedere 1.000 kWh 

elektriciteit die in de kwalitatieve warmtekrachtinstallatie wordt opgewekt. 

                                                 
23

 Artikel 13.3.5 van het decreet van 8 mei 2009. 

24
 Als (theoretisch en zonder rekening te houden met het fiscaal aspect) de marktprijs hoger is dan de 

boeteprijs, kopen de leveranciers de certificaten niet meer op de markt en betalen ze de boeteprijs. 



     

  17/90 

De distributienetbeheerders kennen een minimumsteun van € 27,00 per 

warmtekrachtcertificaat toe voor de productie van elektriciteit die is opgewekt in kwalitatieve 

warmtekrachtinstallaties die aangesloten zijn op hun net, indien de producent hierom vraagt. 

Omdat de marktprijs van warmtekrachtcertificaten schommelt rond de € 40,00 per certificaat, 

worden weinig certificaten te koop aangeboden aan de distributienetbeheerder. De 

marktprijs voor warmtekrachtcertificaten is veel lager dan deze voor 

groenestroomcertificaten. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in boeteprijs voor 

warmtekrachtcertificaten en groenestroomcertificaten (€ 45,00 versus € 125,00). De 

marktprijs zal nooit hoger zijn dan de boeteprijs. Stel dat dit in een theoretisch voorbeeld 

toch zou gebeuren, dan kopen de leveranciers de certificaten niet op de markt en betalen ze 

de boeteprijs. 

 

B. Certificatenverplichting 

 

20. Net zoals bij groenestroomcertificaten, is er een quotaverplichting voor 

warmtekrachtcertificaten voor leveranciers. Ieder jaar (ten laatste op 31 maart) moet elke 

leverancier een bepaald quota van certificaten inleveren. De quota is vastgelegd in artikel 

7.1.11 van het decreet van 8 mei 2009: 

 

 4,39% in 2010 

 4,90% in 2011 

 5,20% in 2012 

 5,23% in 2013 en later 

 

De berekeningswijze voor het aantal in te leveren certificaten is dezelfde als bij 

groenestroomcertificaten. Op 31 maart van het jaar N is het aantal in te leveren certificaten = 

quota N * volume MWh N-1 (Vlaams Gewest). Het grote verschil met 

groenestroomcertificaten is dat er geen rekening wordt gehouden met grootverbruikers in de 

berekening van het aantal in te leveren warmtekrachtcertificaten. 
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2.4 Ondersteuningsmechanismen in Wallonië 

 

21. Om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie te bevorderen in het Waalse 

Gewest, wordt in het decreet25 van 12 april 2009 een systeem van groene getuigschriften 

opgesteld. Dit systeem is gebaseerd op de toekenning van groene getuigschriften of 

groenestroomcertificaten en de certificatenverplichting voor leveranciers. Dit kan 

weergegeven worden als volgt. 

 

Figuur 3: Systeem van groenestroomcertificaten in Wallonië 

 

 

 

 

A. Toekenning van de groenestroomcertificaten 

 

22. Elke producent van geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit in het Waalse Gewest 

heeft recht op groenestroomcertificaten toegekend door de CWAPE. Om hiervoor in 

aanmerking te komen, moet eerst een aanvraag ingediend worden samen met een 

certificaat van oorsprong van een erkende keuringsinstelling26. Als de aanvraag is 

goedgekeurd wordt de installatie officieel geregistreerd als productie-eenheid van groene 

elektriciteit. De producent geeft vervolgens driemaandelijks de hoeveelheid geproduceerde 

energie door. Op basis hiervan zal de CWAPE dan de groenestroomcertificaten toekennen. 

                                                 
25

 Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. 
26

 Dit is niet van toepassing op kleine productie-eenheden met een nettovermogen van 10 kW of 
minder. De CWAPE reikt aan hen een certificaat van garantie van oorsprong uit (artikel 6 en 7 van het 
Besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van groene elektriciteit). 
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Alle gegevens worden door de CWAPE beheerd in een gegevensbank waarin alle 

transacties tussen partijen worden geregistreerd.  

 

23. Ten opzichte van het Vlaamse systeem van groenestroomcertificaten zijn er enkele 

verschillen in de definitie van de certificaten: 

 

 In Wallonië maakt men geen onderscheid tussen de productie van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. Er wordt slechts één type 

van certificaten toegekend, namelijk groenestroomcertificaten. 

  In Vlaanderen wordt een groenestroomcertificaat of WKK certificaat toegekend voor 

elke MWh geproduceerde elektriciteit. In Wallonië daarentegen wordt een 

groenestroomcertificaat toegekend aan een installatie voor de productie van groene 

elektriciteit telkens wanneer deze installatie het  mogelijk maakt de emissie van een 

hoeveelheid CO2 te vermijden die overeenstemt met de hoeveelheid die wordt 

uitgestoten door het klassieke referentie-elektriciteitsproductiekanaal voor de 

productie van 1 MWh. Deze waarde is 456 kg CO2/MWh. Het aantal certificaten dat 

wordt toegekend per MWh geproduceerde groene energie is afhankelijk van de 

technologie.  

 

Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië kan worden geïllustreerd aan de hand van 

volgend voorbeeld. Een PV-installatie met een vermogen van 5 kW produceert 1 MWh 

groene energie. Vlaanderen kent één certificaat per MWh toe. De eigenaar van de installatie 

zal € 350,00 krijgen aangezien dit de gewaarborgde minimumaankoopprijs is voor 2010. In 

Wallonië zal voor de productie van 1 MWh groene energie door een PV installatie  met een 

vermogen van 5 kW, 7 certificaten worden toegekend. Het aantal certificaten is immers 

afhankelijk van de gebruikte technologie. De minimumprijs in Wallonië is € 65,00 en dus 

ontvangt de eigenaar van de PV-installatie € 455,00/MWh. Aangezien de Waalse marktprijs 

hoger is dan de minimumprijs, kunnen de 7 certificaten ook worden aangeboden op de 

markt. De marktwaarde voor deze 7 certificaten zal dan € 616,00/MWh zijn. 

 

24. Producenten kunnen de verworven groenestroomcertificaten te koop aanbieden op de 

markt (gemiddelde marktprijs in 2009: € 88,00/MWh). Een gewaarborgde minimumsteun kan 

echter ook verkregen worden via de netbeheerder van het lokaal transportnet. Aangezien dit 

Elia is, is er dus geen aankoopverplichting van certificaten door de Waalse 

distributienetbeheerder. Om voor de gewaarborgde minimumaankoopprijs in aanmerking te 

kunnen komen, moet de producent van de groene energie een goedkeuring krijgen van de 

CWAPE. In haar beslissing zal de CWAPE de duur van de aankoopverplichting door de 
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beheerder van het plaatselijk vervoersnet vastleggen27. De gewaarborgde 

minimumaankoopprijs is vastgelegd op € 65,00 per certificaat. De installaties met een 

ontwikkelbaar vermogen van 10 kW of minder komen 15 jaar in aanmerking voor deze 

gewaarborgde  minimumaankoopprijs. 

 

Tot vandaag worden binnen Elia echter geen kosten voor de minimumsteun aan 

hernieuwbare energiebronnen verwerkt, omdat de marktprijzen van de 

groenestroomcertificaten hoger zijn dan de minimumsteunbedragen zoals voorzien in de 

wetgeving.  

 

Per ontbrekend certificaat geldt een boete van € 100,00. De gemiddelde marktprijs voor 

groenestroomcertificaten was € 88,00 in Wallonië voor 2009. 

 

 

B. Certificatenverplichting 

 

25. Ieder kwartaal (voor het einde van de tweede maand) leveren de leveranciers het 

vereiste aantal certificaten in voor het vorige kwartaal. Het aantal vereiste certificaten wordt 

berekend door het volgende quotum toe te passen op de totale hoeveelheid elektriciteit die 

de leverancier in het Waalse gewest geleverd heeft: 

 10,00% in 2010 

 11,00% in 2011 

 12,00% in 2012 

 

De nieuwe quota vanaf 2013 zullen in de loop van 2010 bekend gemaakt worden.  

 

Er wordt een vermindering van het aantal in te leveren certificaten28 toegestaan aan 

leveranciers met eindafnemers: 

 

 die een contract hebben afgesloten met het Waalse gewest om de energie efficiëntie 

op korte en middellange termijn te verbeteren. 

 waarvan het driemaandelijkse verbruik in de loop van het kalenderjaar hoger is dan 

5 GWh. 

                                                 
27

 Artikel 24ter tot 24 sexies van het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 betreffende 
de openbare dienstverplichtingen. 
28

 Artikel 25, §5, van het Besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van 
de groene elektriciteit. 
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De quotavermindering voor deze klanten is dan: 

 ¼ van het quotum voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik 

tussen 5 en 25 GWh 

 qoutum-2% voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik boven 

25 GWh 

 

Een leverancier met een klant in zijn portfolio met een verbruik van 30 GWh in het eerste 

kwartaal van 2010, zal in het tweede kwartaal van 2010 2.100 certificaten moeten inleveren.  

 

De hoeveelheid certificaten kan als volgt berekend worden: 

 aantal certificaten voor verbruik tot 5 GWh = 10,00% * 5.000 MWh = 500 

 aantal certificaten voor verbruik tot 5-25 GWh = (10,00% - 25,00% * 10,00%) *  

(25.000 MWh – 5.000 MWh) = 1.500 

 aantal certificaten voor verbruik boven 25 GWh = (10,00% - (10,00% - 2,00%)) * 

(30.000 MWh – 25.000 MWh) = 100 

 

Zonder korting zou de leverancier 3.000 certificaten moeten indienen voor deze klant. 

 

 

2.5 Ondersteuningsmechanismen in Brussel 

 

26. Net zoals in Wallonië is er een systeem van groenestroomcertificaten opgezet in Brussel 

die zowel worden toegekend voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen als uit warmtekrachtcentrales. Dit systeem omvat enerzijds het toekennen 

van certificaten aan de producenten van elektriciteit en anderzijds de certificatenverplichting 

voor leveranciers. 

 

A. Toekenning van de groenestroomcertificaten 

 

27. Elke producent van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekracht 

installatie die gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recht op 

groenestroomcertificaten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de producent eerst 

een certifiëringsaanvraag29 indienen bij BRUGEL. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt er 

                                                 
29

 Artikel 2 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de 
promotie van groene elektriciteit en van warmtekrachtkoppeling: “Deze certifiëring verklaart dat de 
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een garantie van oorsprong toegekend aan de producent. Een groenestroomcertificaat wordt 

toegekend aan de installatie voor de productie van groene elektriciteit telkens die installatie 

het mogelijk maakt 217 kg CO2
30 uitstoot te vermijden. De uitgereikte 

groenestroomcertificaten staan geregistreerd in een databank beheerd door BRUGEL. Alle 

transacties tussen partijen worden er bijgehouden. Elk groenestroomcertificaat heeft een 

geldigheidsduur van 5 jaar vanaf de dag van toekenning.  

 

De certificaten moeten niet opgekocht worden door de distributienetbeheerder Sibelga. De 

verworven groenestroomcertificaten kunnen te koop aangeboden worden op de markt. In 

tegenstelling tot de andere gewesten, is er geen gewaarborgde minimumaankoopprijs in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest buiten de federale minimumprijs. Evenwel, de certificaten 

worden op dit ogenblik (2009) op de markt aangeboden tegen een gemiddelde prijs van       

€ 86,00. 

 

 

B. Certificatenverplichting 

 

28. Elektriciteitsleveranciers hebben de verplichting gekregen om voor een bepaald 

gedeelte van de geleverde stroom groenestroomcertificaten in te leveren bij BRUGEL. Ieder 

jaar, ten laatste op 31 maart, moet de leverancier een aantal certificaten indienen om te 

voldoen aan zijn quotaverplichting. De quota‟s31 bedragen: 

 2,75% in 2010 

 3,00% in 2011 

 3,25% in 2012 

 

Het aantal certificaten dat een leverancier moet inleveren komt overeen met het quotum te 

vermenigvuldigen met de in het vorig jaar geleverde energie in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Per ontbrekend certificaat geldt een boete van € 100,00. 

 

 

                                                                                                                                                        
betrokken installatie een installatie voor de productie van groene elektriciteit of van warmtekracht is 
en dat haar concept toelaat om de verbruikte en geproduceerde hoeveelheden energie te berekenen 
overeenkomstig de berekeningscode die door de Minister werd vastgelegd, op voorstel van de 
Dienst.” 
30

 Dit is de hoeveelheid die wordt afgegeven door het klassieke referentie-elektriciteitsproductiekanaal 
voor de productie van 1 MWh.  
31

 Artikel 1 van het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 houdende 
vaststelling van de quota voor groenestroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen 
in toepassing van artikel 28, §2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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2.6 Vergelijking van de ondersteuningsmechanismen  

 

29. De verschillen tussen de federale en de gewestelijke ondersteuningsmechanisme 

worden weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Tabel 1: Vergelijking van de ondersteuningsmechanismen  

 

 

30. De federale ondersteuningsmechanismen aan hernieuwbare energiebronnen werd 

vastgelegd in artikel 7 van de elektriciteitswet en verder uitgevoerd via het Koninklijk Besluit 

van 16 juli 2002. Van belang is te benadrukken dat in uitvoering van artikel 7 van de 

elektriciteitswet in het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 een opsplitsing is gemaakt tussen 

enerzijds regels inzake het toekennen van groenestroomcertificaten en certificaten van 

oorsprongsgarantie aan producenten van groene stroom gevestigd in de Belgische 

territoriale zee, de zogenaamde off-shore-installaties en anderzijds regels inzake de 

aankoopverplichting van de transmissienetbeheerder van groenestroomcertificaten 

afkomstig van productie van elektriciteit uit zowel off-shore-installaties als uit alle andere 

hernieuwbare energiebronnen.  

In haar advies (A)010628-CDC-35, heeft de CREG reeds gesteld dat 

ondersteuningsmechanismen voor de productie van elektriciteit met aanwending van 

hernieuwbare energiebronnen een exclusieve regionale materie is. 

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;  

 

Federaal Vlaanderen GSC Vlaanderen WKK Wallonië Brussel

Toekennning certificaten 1 certificaat/MWh geproduceerde elektriciteit 1 certificaat/MWh geproduceerde elektriciteit 1 certificaat/MWh geproduceerde elektriciteit 1 certificaat voor de productie van elektriciteit 1 certificaat voor de productie van elektriciteit

uit hernieuwbare energiebronnen door een warmtekrachtinstallatie waarbij 456 CO2 vermeden is waarbij 217 CO2 vermeden is

Gegarandeerde minimumprijs per certificaat off-shore windenergie: € 90,00 of € 107,00 zonne-energie: € 350,00 € 27,00 € 65,00 -

on-shore windenergie: € 50,00 waterkracht, windenergie,biomassa: € 90,00

waterkracht: € 50,00 stortgas, biogas: € 60,00

zonne-energie: € 150,00 andere technieken: € 60,00

andere technieken: € 20,00

Boeteprijs - € 125,00 € 45,00 € 100,00 € 100,00

Marktprijs 2009 - € 107,00 € 40,00 € 88,00 € 86,00

Opkoopverplichting Elia distributienetbeheerder distributienetbeheerder beheerder van het plaatselijk vervoersnet beheerder van het plaatselijk vervoersnet

Inwisselbaarheid van de certificaten niet inwisselbaar met de Gewesten niet inwisselbaar met andere Gewesten niet inwisselbaar met andere Gewesten inwisselbaar met Brusselse certificaten inwisselbaar met Waalse certificaten
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Met andere woorden, aangezien de gewesten exclusief bevoegd zijn voor alles wat 

hernieuwbare energiebronnen betreft, 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. 

 

31. In het Vlaamse Gewest is er een opkoopverplichting van de groenestroomcertificaten 

door de distributienetbeheerders. Dit gebeurt alleen indien de gegarandeerde minimumprijs 

hoger is dan de marktprijs. Aangezien enkel de gegarandeerde minimumprijs van de 

groenestroomcertificaten voor PV-installaties (€ 350,00) hoger is dan de marktprijs (€ 

107,00), zullen de Vlaamse distributienetbeheerders deze certificaten aankopen. Deze 

certificaten verkopen de distributienetbeheerders vervolgens op de markt en het verschil 

tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs (€ 243,00) wordt gerecupereerd in de 

distributienettarieven. De CREG heeft vastgesteld dat de kosten van de 

overnameverplichting, sinds de invoering in 2006, jaar na jaar sterk gestegen zijn, zoals blijkt 

uit onderstaande tabel. 

 

Tabel 2: Doorrekening groenestroomcertificaten in de Vlaamse distributienettaieven  

 

 

32. In Wallonië en Brussel is er geen opkoopverplichting voor de distributienetbeheerders, 

maar voor de beheerder van het plaatselijk vervoersnet, zijnde Elia. Aangezien de marktprijs 

hoger is dan de gegarandeerde minimumprijs, worden de certificaten niet aan Elia 

aangeboden. De ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen gebeurt in deze 

gewesten dus uitsluitend door de certificatenverplichting van de leveranciers. De 

leveranciers kopen aan marktprijs de nodige certificaten op en verhalen de kosten bij de 

eindklant via de Bijdrage hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (zie randnummer 

34). 

 

33. Er zijn 3 verschillende markten voor groenestroomcertificaten in België, namelijk 1 per 

Gewest. In deze 3 markten komen 3 verschillende marktprijzen tot stand. Dit wordt 

ondermeer veroorzaakt door de verschillende boeteprijzen. De boeteprijs in Vlaanderen is 

25,00% hoger dan deze in Brussel en Wallonië. 

 

€ groenestroomcertificaten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 17.680 606.382 6.581.498 30.989.835 110.250.000 114.170.000 118.079.999

Vlaamse zuivere distributienetbeheerders 450 648.210 5.331.742 12.287.796 14.667.249 16.484.821 18.217.691

Totaal 18.130 1.254.592 11.913.240 43.277.631 124.917.249 130.654.821 136.297.690

rode cijfers: meest recente cijfers opgeleverd door de gemengde distributienetbeheerders (gemiddeld 5 maal hoger dan gebudgetteerd!)

zwarte cijfers: cijfers uit de respectievelijke tariefvoorstellen
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Er is echter geen federale markt voor groenestroomcertificaten en dit wegens een gebrek 

aan quotaverplichting op federaal vlak. Het schaarste-element om een marktprijs te 

rechtvaardigen ontbreekt dus. Aangezien de federale (offshore) groenestroomcertificaten 

niet worden erkend door de Gewesten32, is er geen afzetmarkt voor de federale 

groenestroomcertificaten en worden alle kosten door Elia gedragen en gerecupereerd via 

een toeslag Groenestroomcertificaat bij de transmissienettarieven. 

 

De Vlaamse groenestroomcertificaten kunnen niet uitgewisseld worden met Waalse en 

Brusselse certificaten door technische verschillen. Waalse en Brusselse certificaten zijn wel 

onderling inwisselbaar mits beperkingen.  

 

34. Bij de doorrekening van de kosten van de ondersteuningsmechanismen naar de 

verbruiker toe, is er een verschil waarneembaar tussen enerzijds Vlaanderen en anderzijds 

Brussel en Wallonië: 

 

 In Vlaanderen worden de kosten van de groenestroomcertificaten van PV-installlaties 

doorgerekend aan de eindverbruiker via de distributienettarieven. De certificaten van 

andere technologieën worden te koop aangeboden op de markt en opgekocht door 

de leveranciers. De marktprijs wordt mede bepaald door de boeteprijs en zal 

logischerwijs nooit de boeteprijs overstijgen33. De leveranciers rekenen deze kosten 

door via de bijdrage “hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling” aan de 

eindverbruiker. 

 

 In Brussel en Wallonië zijn er geen kosten voor groenestroomcertificaten terug te 

vinden in de distributienettarieven (er is immers geen opkoopverplichting voor de 

distributienetbeheerders). De leveranciers kopen de groenestroomcertificaten aan de 

marktprijs. Ook hier wordt de marktprijs mede bepaald door de boeteprijs.  

 

In 2010 rekenen de leveranciers, in hun leverancierstarieven, volgende bedragen aan 

(exclusief BTW) voor Bijdrage hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. In deze 

bijdrage worden de aankoopkosten van de groenestroomcerificaten gerecupereerd. 

 

  

                                                 
32

 De federale groenestroomcertificaten worden niet erkend door de Gewesten om economische 
redenen. Als offshore groenestroomcertificaten zouden erkend zijn in de Gewesten, is het aanbod 
van de groenestroomcertificaten veel groter dan de vraag en dit zou kunnen leiden tot het 
ineenstorten van de markt. 
33

 Als (theoretisch en zonder rekening te houden met het fiscaal aspect) de marktprijs hoger is dan de 
boeteprijs, kopen de leveranciers de certificaten niet meer op de markt en betalen ze de boeteprijs. 



     

  26/90 

Tabel 3: Bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 2010 (excl. BTW) 

 

 

Daarnaast worden in de Vlaamse distributienettarieven de aankoopkosten van de 

groenestroomcerificaten voor PV-installaties gerecupereerd. Voor de Vlaamse gemengde 

distributienetbeheerders is dit gemiddeld € 1,30/MWh in de goedgekeurde tarieven 2010. Op 

jaarbasis zal een gemiddeld Vlaams gezin € 30,5034 betalen voor hernieuwbare energie, 

terwijl een Waals gezin € 26,2535 betaalt. Op basis van recente update van de cijfers van de 

Vlaamse gemengde distributienetbeheerders wordt de werkelijke kost voor 2010 geschat op 

€ 110.250.000,00 of € 6,7036/MWh. Dit betekent dat een Vlaams gezin ongeveer € 49,3137 

zal betalen voor hernieuwbare energie op jaarbasis. 

 

Aangezien de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders ongeveer 80,00% van de 

Vlaamse markt vertegenwoordigen, kan de geschatte kost voor 2010 geëxtrapoleerd worden 

naar de volledige Vlaamse markt. Dit komt ongeveer overeen met een kost van € 

137.812.500,00. 

 

Het grote succes van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen, gekoppeld met de 

genereuze subsidiebedragen, zorgt er ondermeer voor dat de kosten die doorgerekend 

worden aan de klanten in Vlaanderen veel hoger zijn dan deze in Brussel en Wallonië. 

                                                 
34

 Assumptie: een Vlaams gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3,50 MWh die Electrabel 
Customer solutions als leverancier heeft, betaalt voor € 30,50 (€ (7,39 + 1,30)/MWh * 3,5 MWh) 
hernieuwbare energie in zijn totale energieprijs. 
35

 Assumptie: een Waals gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3,50 MWh die Electrabel 
Customer solutions als leverancier heeft, betaalt voor € 26,25 (€ 7,50/MWh * 3,5MWh) hernieuwbare 
energie in zijn totale energieprijs. 
36

 € 6,70/MWh = (de laatste inschattingen van Eandis voor 2010)/laatst gekend volume Eandis 
37

 Assumptie: een Vlaams gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3,50 MWh die Electrabel 
Customer solutions als leverancier heeft, betaalt voor € 49,31 (€ (7,39 + 6,70)/MWh * 3,5 MWh) 
hernieuwbare energie in zijn totale energieprijs. 

2010 (€/MWh) Vlaanderen Wallonië Brussel

Electrabel Customer Solutions 7,39 7,50 2,06

Essent 9,70 - -

Luminus 9,75 10,00 -

Nuon 9,67 11,24 2,73
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3. BEOORDELING VAN DE MINIMUMPRIJZEN 

VAN DE GEWESTELIJKE ONDERSTEUNINGS-

MECHANISMEN 

 

35. De gewestelijke minimumprijzen zijn gebaseerd op studies van VITO38 (Vlaanderen) en 

3E (Wallonië). Om de gewestelijke gewaarborgde minimumaankoopprijzen te kunnen 

beoordelen, heeft de CREG deze studies bestudeerd. De assumpties die opgenomen zijn in 

deze studies heeft de CREG afgetoetst met beschikbare data uit binnen- en buitenland. 

Brussel heeft geen gewaarborgde minimumaankoopprijzen en wordt daarom in dit hoofdstuk 

niet besproken.  

 

De assumpties en de berekeningen die toegepast werden door de CREG en opgenomen 

zijn in dit hoofdstuk, werden besproken met VEA en VITO. Na het onderhoud werden enkele 

assumpties aangepast op hun aanraden. Zo werden het aantal vollasturen en de 

investeringskosten voor Wind op land gewijzigd.  

 

In deze studie gaat de CREG voorlopig niet in op de berekening van de federale 

gewaarborgde minimumaankoopprijs voor offshore windenergie. Deze analyse zal echter 

deel uitmaken van een vervolgstudie. 

 

3.1 Vlaanderen 

 

3.1.1 Studie VITO 

 

36. De minimumprijzen van de certificaten zijn gebaseerd op basis van de onrendabele top 

berekening. Deze berekening werd voor het eerst uitgevoerd door het VITO in 2005-2006, in 

opdracht van VEA39. 

 

De onrendabele top berekening is gebaseerd op de methode die sinds 2003 wordt 

toegepast in Nederland door ECN40. Op vraag van het Ministerie van Economische Zaken 

                                                 
38

 VITO = Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek 
39

 VEA = Vlaams Energieagentschap 
40

 ECN = Energy research Centre of the Netherlands 
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schrijft het ECN en het KEMA41 een advies over de onrendabele toppen voor de MEP-

subsidies42. ECN en KEMA omschrijven de berekening van de onrendabele top als volgt:  

 
“De onrendabele top van een project wordt bepaald door het verschil in kosten- en 

opbrengsten gedurende de duur van het project. De kosten bestaan enerzijds uit 

operationele kosten, zoals onderhoud en brandstof, en anderzijds uit rente en de 

aflossing op de kapitaalinvestering. De opbrengsten bestaan uit de 

elektriciteitsopbrengsten (en eventueel warmte-afzet)43.” 

 

37. Dezelfde werkwijze heeft het VITO overgenomen om de onrendabele top voor enkele 

duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen te berekenen. VITO definieert de onrendabele 

top als volgt: “De onrendabele top van een investering is het productie-afhankelijke gedeelte 

van de inkomsten dat nodig is om de netto-constante waarde van een investering op nul te 

doen uitkomen”44. De onrendabele top methode wordt gebruikt om het beleid van de 

minimum vergoedingen in Vlaanderen af te stemmen. Zo wordt nagegaan of het systeem 

van groenestroomcertificaten de productie van groene stroom stimuleert. 

 

De eerste studie door het VITO in 2006 uitgevoerd, bracht volgende resultaten naar voor: 

 
Tabel 4: Overzicht onrendabele top-berekening VITO 

 

                                                 
41

 KEMA adviseert zowel overheidsorganisaties als producenten, leveranciers en eindgebruikers van 
energie, en certificeert producten, processen en personen. 
42

 MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie  
43

 ECN, KEMA. Technische-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008. 
Conceptadvies onrendabele topberekeningen, september 2006, p. 11. 
44

 Moorkens, Claes, Polders en Vercaemst. Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in 
Vlaanderen, juni 2006 (onuitgegeven). 

Onrendabele top per technologie €/MWh

Onshore windenergie groter dan 1,5 MW 95

Meestook biomassa in centrales 36

Stortgas 42

Riool- en Afvalwaterzuiveringsinstallatie 20

Elektriciteitsproductie uit biofuel 102

Biomassacentrale 91

Co-vergisting mest-energieteelt 161

Co-vergisting mest-organische afvalstoffen 89

Vergisting energiegewassen 159

Vergisting organisch-biologische nevenstromen 122

Vergisting GFT 99

Afvalverbrandingsinstallatie 70

Fotovoltaïsche zonnepanelen 450
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3.1.2 Kritische bemerkingen op de onrendabele top berekeningswijze gebruikt 

door VITO 

 

38. De berekeningswijze gebeurt volgens het VITO45 als volgt:  

 

“De onrendabele top wordt berekend aan de hand van een cashflow berekening. Een 

belangrijk onderscheid met conventionele cash flow berekeningen is dat niet het 

projectrendement wordt uitgerekend (interne rentevoet) maar dat de onrendabele top 

als functie van de cashflows en een minimum vereist rendement op kapitaal wordt 

berekend. Essentieel is dat de waarde van het rendement op kapitaal dan als input 

zal moeten dienen, deze moet dus van tevoren worden bepaald. In dit verband wordt 

onderscheid gemaakt tussen equity (eigen vermogen) en debt (bankleningen). … in 

de cashflow berekeningen wordt rekening gehouden met belasting op de winst van 

het project. Afschrijvingen en rentebetalingen worden van de belastbare winst 

afgetrokken. De periode waarover afgeschreven wordt is 10 jaar. Wanneer het 

belastbaar inkomen door afschrijvingen negatief is, wordt aangenomen dat dit 

negatief resultaat kan worden afgetrokken van een positief resultaat elders in het 

bedrijf. Als belastingspercentage is 34% (33,99%) genomen. Dit is het normaal tarief 

vennootschapsbelasting inclusief de bijzondere crisisbijdrage, zoals gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.” 

 

De onrendabele top-berekening door VITO, waarvan de resultaten zijn opgenomen in dit 

hoofdstuk, is gebaseerd op assumpties die genomen zijn in de periode 2005-2006. 

 

De CREG heeft geen methodologische opmerkingen bij de discounted cash flow methode 

zoals toegepast in de rekenbladen, overgemaakt door het VITO. In de bijlagen bij deze 

studie heeft de CREG gepoogd de voorstelling van de berekeningswijze van de onrendabele 

top duidelijker te maken door de „non cash items’ afzonderlijk te presenteren alsook door  

apart een resultatenrekening voor te stellen die onder meer dient om de effecten van de 

vennootschapsbelastingen te berekenen. 

 

  

                                                 
45

 Moorkens, Claes, Polders en Vercaemst. Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in 
Vlaanderen, juni 2006, p. 5. 
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39. De CREG heeft een zuivere cashflow presentatie opgesteld om de onrendabele top te 

berekenen. Dit werd gedaan voor de volgende technologieën: 

 

 Photovoltaïsche cellen of PV 

 Wind op land 

 Biomassa 

 Meestook 

 

De cashflow van de investeringen van deze technologieën zullen berekend en besproken 

worden hierna.  

 

3.1.2.1 Photovoltaïsche cellen  

 

40. De CREG heeft het berekeningsmodel voor photovoltaïsche cellen (hierna: PV) voor 

een KMO geanalyseerd. VITO neemt hierbij als voorbeeld een installatie van 2 kW. Alvorens 

de resultaten van de berekening van de CREG toe te lichten, worden eerst de assumpties 

besproken die opgenomen zijn in de berekening en die afwijken van deze van VITO. 

 

Assumpties 

 

41. De assumpties waarop de onrendabele top wordt berekend, kunnen samengevat 

worden als volgt:   

 

Tabel 5: Assumpties onrendabele topberekening PV
46

 

 

                                                 
46

 De assumpties van VITO zijn gebaseerd op de periode 2005-2006. 

Assumpties Eenheid VITO CREG

Unit grootte kWe 2 2

Unit grootte elektriciteitsdeel kWe 2 2

Bedrijfstijd/vollasturen Uren/jaar 750 850

Economische levensduur Jaar 20 20

Investeringskosten Euro/kWe 7000 4250

Marktprijs elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15

Investeringsaftrek % 14,5% 13,5%

Steunpercentage Ecologiepremie % 35% 40%

Ecologiepremie max Euro 3.600.000 1.750.000

Rente lening % 5% 5%

Vereiste return on equity % 8% 15%

Equity share in investering % 20% 20%

Debt share in investering % 80% 80%

Vennootschapsbelasting % 34% 34%

Termijn lening Jaar 10 10

Afschrijvingstermijn Jaar 10 10

Beleidsperiode Jaar 20 20
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De gearceerde lijnen in tabel 5, die door de CREG gewijzigd werden, worden hierna 

verklaard. 

 

In het model van VITO wordt er voor bedrijfstijd/vollasturen 750 zonuren/jaar gehanteerd. 

De studie van 3E47 houdt echter rekening met 850 zonuren/jaar. Andere marktgegevens 

bevestigen de waarde van 3E zoals ondermeer de website van het VEA48. Daarom opteert 

de CREG om 850 zonuren/jaar in haar berekening te nemen. 

 

De investeringskosten per kW heeft VITO vastgelegd op € 7.000,00/kW in 2006. Deze 

kosten zijn echter zeer hoog ingeschat. Bij 3E variëren deze kosten van € 5.000,00/kW tot  

€ 8.000,00/kW. Gegevens die de VEA beschikbaar stelt op haar website geven een 

investeringskost weer van  € 4.500,00/kW. Andere marktgegevens geven een gemiddelde 

kost weer van € 4.250,00/kW voor installaties tot 10 kW en zelfs lager. Voor installaties met 

een geïnstalleerd vermogen tot 100 kW daalt deze kost tot € 3.750,00/kW. In de berekening 

van de CREG wordt € 4.250,00/kW49 weerhouden als investeringskost. 

 

VITO heeft een investeringsaftrek (=verhoogde belastingsaftrek) van 14,50% opgenomen 

voor bedrijven. De CREG heeft in haar berekeningen de verhoogde belastingsaftrek 

aangepast aan de huidige wetgeving, zijnde 13,50%. Dit percentage is van toepassing voor 

alle investeringen die gedaan zijn in inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011). 

 

De cijfers van VITO weerspiegelen niet meer de actualiteit voor de ecologiepremie. In de 

huidige wetgeving bedraagt de ecologiepremie 20,00% voor grote ondernemingen en 

40,00% voor KMO‟s. De maximale ecologiepremie bedraagt € 1.750.000,00. Daarnaast is 

het percentage voor de meerkost (bij de berekening van de ecologiepremie) gewijzigd van 

70,00% naar 5,00%. Deze cijfers heeft de CREG opgenomen in haar berekeningen. De 

ecologiepremie voor photovoltaïsche cellen is kleiner dan het maximumbedrag van € 

1.750.000,00 waardoor de voorgestelde aanpassing geen effect heeft. 

 

42. VITO neemt 8,00%50 voor de vereiste return on equity voor PV installaties, terwijl ze 

voor de overige technologieën 15,00% nemen. De CREG ziet niet in waarom de vereiste 

                                                 
47

 3E (2006). Surcout de production de filières de production de l‟électricité. Studiebureau 3E heeft in 
opdracht van de CWAPE een gelijkaardige studie gemaakt waarin de kosten van verschillende 
hernieuwbare technologieën worden berekend. 
48

 http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv 
49

 De investeringskost van € 4.250,00/kW is inclusief een éénmalige vervanging van de omvormer 
gedurende de beleidsperiode van 20 jaar. 
50

 De Return on equity werd vastgelegd op 8,00% zodanig dat de onrendabele top € 450,00/MWh zou 
zijn. 

http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv
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return on equity afhankelijk is van de gebruikte technologie. Daarnaast benadrukt de CREG 

dat deze vereiste return on equity zeer hoog is gezien het zeer beperkte risico van de  

investering. Een return on equity is opgebouwd uit: risicovrije rente + risicopremie * 

Bètafactor51. Een vereiste return on equity van 15,00% komt ongeveer, op grond van de 

huidige financiële marktgegevens, overeen met: 

 

 een risicovrije rente van 4,00% 

 een risicopremie van 3,50% 

 een Bètafactor van +/- 3,14 

 

Een Bètafactor van 3,14 is zeer hoog.  

 

Aangezien de toekenning van groenestroomcertificaten is vastgelegd voor een periode van 

20 jaar, heeft de investeerder zekerheid van inkomsten. Er kan zelfs gesteld worden dat er 

bijna geen risico meer verbonden is aan de investering. Dit zou leiden tot een Bètafactor van 

quasi 0 waardoor de vereiste return on equity bijna gelijk zou kunnen gesteld worden aan de 

risicovrije rente. In de door de CREG uitgewerkte scenario‟s worden twee hypothesen 

weerhouden:  

 

 15%: de CREG begrijpt niet waarom de vereiste return on equity van een PV 

installatie verschillend zou zijn van de vereiste return on equity van de andere 

technologiën. Daarom zal de CREG 15% opnemen om de vereiste return on equity 

gelijk te stellen aan deze van de andere technologieën in de berekeningen van het 

VITO. 

 5%: de vereiste return on equity wordt gelijk gesteld aan de kost van de lening. 

 

 

Berekening onrendabele top 

 

43. De CREG heeft een discounted cashflow berekend om de onrendabele top voor te 

stellen, zoals weergegeven in bijlage 1, voor PV KMO. Een groot verschil ten opzichte van 

de voorstellingwijze van VITO, is dat niet cash elementen niet zijn opgenomen in de 

cashflow zelf, maar in de bijhorende resultatenrekening. In de cashflow worden de 

                                                 
51

 De Bètafactor is de covariantie van het rendement van het aandeel van de beursgenoteerde 
onderneming of de referentie-onderneming met het rendement op de markt, gedeeld door de variantie 
van die markt.   
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inkomsten en de uitgaven weergeven voor de jaren 0-20. De belastingen52 die opgenomen 

zijn in de cashflow worden berekend in de resultatenrekening (ook opgenomen in bijlage 1). 

De onrendabele top wordt berekend door de geactualiseerde cashflow te delen door de 

verdisconteerde elektriciteitsproductie. De geactualiseerde cashflow is de som van de 

verdisconteerde cashflows voor de jaren 0-20. De verdiscontering gebeurt mid-year tegen 

de WACC53. De CREG verkiest deze verdisconteringsvoet omdat 80% van de investering 

wordt gefinancierd met vreemd vermogen. De verdisconteerde elektriciteitsproductie is de 

som van de jaarlijkse elektriciteitsproductie na belasting die ook verdisconteerd wordt mid-

year tegen de vereiste WACC. De verdiscontering en de belastingen worden tevens 

toegepast op de volumes. De volumes stellen immers de marktwaarde voor. Ten opzichte 

van vandaag zal één MWh geproduceerde energie in 2010 een andere economische 

waarde hebben dan één MWh geproduceerde energie in 2020. Deze verdiscontering heeft 

als resultaat dat één onrendabele top kan berekend worden, die geldig is voor de ganse 

beleidsperiode. 

 

44. Het effect, op de onrendabele top, van de door de CREG vooropgestelde aanpassingen 

wordt tevens weergegeven in onderstaand overzicht. 

 

Tabel 6: Impact scenario‟s op de onrendabele topberekening PV 

 

 

                                                 
52

 De ecologiepremie is niet belastbaar en is dus niet opgenomen bij de berekening van de 
belastingen. 
53

 De Weighted Average Cost of Capital, WACC, is de Engelstalige benaming voor de gewogen 
gemiddelde kost van het vermogen van een bedrijf. Deze is gelijk aan het gewogen gemiddelde van 
de kosten van het het eigen vermogen en het vreemd vermogen na belasting. 

€/MWh Aanpassingen Onrendabele Top Impact laatste verandering

VITO 450

Scenario 1 Verdiscontering Mid-year 438 -12

Scenario 2 Verdiscontering Mid-year

Return on equity = 15% 100

Scenario 3 Verdiscontering Mid-year

Return on equity = 15%

Aantal vollasturen -81

Scenario 4 Verdiscontering Mid-year

Return on equity = 15%

Aantal vollasturen

Investeringskosten -239

Scenario 5 Verdiscontering Mid-year

Return on equity = 15%

Aantal vollasturen

Investeringskosten

Investeringsaftrek + ecologiepremie 153

Scenario 6 Verdiscontering Mid-year

Return on equity = 15%

Aantal vollasturen

Investeringskosten

Investeringsaftrek + ecologiepremie

Verdisconteren tegen WACC -144

372

219

458

539

Photovoltaïsche zonne-energie 2 kWpiek

228
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Deze berekening heeft geleid tot een onrendabele top van € 228,00/MWh (bijlage 1). Ten 

opzichte van de onrendabele top van het VITO54, is dit een daling van € 222,00/MWh. 

 

Volgens het decreet van 8 mei 2009 zijn volgende minimumprijzen vastgelegd voor de 
volgende jaren: 
 

 Installaties in dienst genomen in 2010: €350,00/MWh gedurende 20 jaar 

 Installaties in dienst genomen in 2011: €330,00/MWh gedurende 20 jaar 

 Installaties in dienst genomen in 2012: €310,00/MWh gedurende 20 jaar 

 Installaties in dienst genomen in 2013: €290,00/MWh gedurende 15 jaar 

 Installaties in dienst genomen in 2014: €250,00/MWh gedurende 15 jaar 

 

Alle installaties die voor 2015 in dienst worden genomen krijgen een gegarandeerde 

minimumsteun voor 15 jaar die hoger ligt dan de voorzichtige inschatting van de CREG. De 

oversubsidiëring van deze certificaten zal betaald worden door de Vlaamse 

energieverbruiker via de distributienettarieven.  

 

Als de huidige minimumprijs van € 350,00/MWh wordt gekoppeld aan de assumpties en de 

berekening van de CREG leidt dit tot een jaarlijkse return on investment van 54,25% (bijlage 

2). 

 

45. De berekening van de onrendabele top door de CREG zou nog lager kunnen zijn door 

de vereiste return on equity gelijk te stellen aan de rente van de lening (bijlage 3) bij de 

berekening van de WACC. Aangezien de investeerder bijna geen risico loopt met een 

investering in photovoltaïsche cellen, valt de risicopremie bijna volledig weg in de vereiste 

return on equity. Tenslotte merkt de CREG op dat de installatiegrootte van 2kW voor een 

KMO vrij klein is. KMO‟s zullen eerder een installatie kiezen met een vermogen groter dan 

10 kW. De investeringskosten zullen dan ook veel lager zijn dan de opgenomen                   

€ 4.250,00/kW in de berekeningen. 

 

 

  

                                                 
54

 De onrendabele top voor een PV-installatie was € 450,00/MWh volgens VITO. Deze berekening is 
gesteund op assumpties die genomen zijn in 2006. 
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3.1.2.2 Wind op land 

 

46. De CREG heeft het berekeningsmodel voor wind op land geanalyseerd. VITO neemt 

hierbij als voorbeeld een installatie van 1,5 MW op. Alvorens de resultaten van de 

berekening (zie bijlage 4) van de CREG toe te lichten, worden eerst de assumpties 

besproken die opgenomen zijn in de berekening van de CREG en die afwijken van deze van 

VITO. De berekening van de onrendabele top voor wind op land heeft de CREG uitgewerkt 

in 2 methodes. 

 

Assumpties  

 

47. In methode A wordt verondersteld dat de elektriciteit vrij op de markt wordt verkocht 

door de eigenaar van de installatie die zelf ARP55 is56. De assumpties waarop de 

onrendabele top wordt berekend, kunnen dan samengevat worden als volgt: 

 

Tabel 7: Assumpties methode A onrendabele topberekening wind op land
57

 

 

 
De gearceerde lijnen in tabel 7 worden hierna verklaard. 

                                                 
55

 ARP staat voor "Access Responsible Party" of toegangsverantwoordelijke. De ARP is 
verantwoordelijk voor het behoud van het evenwicht voor zijn portefeuille. Voor elk toegangspunt 
moet een ARP worden aangeduid. Een ARP kan een producent zijn, een grote afnemer of een trader. 
56

 Dit heeft betrekking op windmolenparken die in beheer zijn van ARP‟s zoals Electrabel en SPE. 
57

 De assumpties van VITO zijn gebaseerd op de periode 2005-2006. 

INPUTVARIABELEN Eenheid VITO CREG

Unit grootte kWe 1.500 2.000

Bedrijfstijd/vollasturen Uren/jaar 1.650 1.780

Economische levensduur Jaar 15 15

Investeringskosten Euro/kWe 1.100 1.366

Onderhoudskosten vast Euro/kWe 39

Onderhoudskosten variabel Euro/kWh 0,015

Marktprijs elektriciteit Euro/kWh 0,02 0,052

Kosten van onbalans Euro/kWh 0 0,004

Investeringsaftrek 14,5% 13,5%

Steunpercentage Ecologiepremie 25% 20%

Ecologiepremie maximum Euro 3.600.000 1.750.000

Rente lening 5% 5%

Vereiste return on equity 15% 15%

Equity share in investering 20% 20%

Debt share in investering 80% 80%

Vennootschapsbelasting 34% 34%

Termijn lening Jaar 10 10

Afschrijvingstermijn Jaar 10 10

Beleidsperiode Jaar 10 10
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VITO neemt als referentie-installatie een vermogen van 1,5 MW. Uit de praktijk blijkt dat 

dergelijke kleine windmolens zeer weinig voorkomen. Daarom neemt de CREG 2,0 MW als 

unit grootte. Het International Energy Agency (hierna: het IEA) gebruikte in zijn recente 

studie58 ook 2,0 MW als referentie-installatie voor België. 

 

In de berekening van het VITO is het aantal vollasturen vastgelegd op 1.650. In vergelijking 

met de studie van 3E is dit zeer laag. Bij 3E varieert het aantal vollasturen van 1.900 (weinig 

wind) tot 2.600 (veel wind). Voor een normale “wind omgeving” werkt 3E met een 

gemiddelde van 2.250. Na consultatie met VEA en VITO, die actuele cijfers ter beschikking 

hebben gesteld, werkt de CREG met 1.780 vollasturen in haar berekening. 

 

Op basis van actuele cijfers van VEA en VITO schat de CREG de investeringskosten iets 

hoger in. Daarnaast zijn de onderhoudskosten variabel in plaats van vast. 

 

48. De marktprijs elektriciteit is slechts € 20,00/MWh bij VITO59. Deze bestaat uit de 

volgende componenten: 

 

 een gemiddelde marktprijs elektriciteit van € 30,00/MWh: VITO gaat uit van de 

assumptie dat de elektriciteitsprijs in België ongeveer 15% lager ligt dan in 

Nederland. ECN heeft € 37,00/MWh opgenomen als assumptie. 

 een balancing kost van € 10,00/MWh. 

 

De CREG heeft een inschatting voor beide componenten gemaakt. De marktprijs elektriciteit 

is ingeschat door de trend van de EEX beurs toe te passen op de gemiddelde Belpex prijs 

van januari tot maart 2010. De forwards van de EEX beurs werden als basis genomen voor 

de extrapolatie van de Belpex prijs omwille van de volgende redenen: 

 

 EEX beurs noteert forwards tot 6 jaar in de toekomst. Dit is de enige bron om 

dergelijke schatting te kunnen maken. 

 de berekening van de onrendabele top geldt ook voor een langere periode 

(beleidsperiode van 10 jaar voor onshore wind). 

 er is een duidelijke correlatie tussen Duitse, Nederlandse, Franse en Belgische 

elektriciteitsprijzen zoals weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

  

                                                 
58

 IEA (2010), Projected costs of generating electricity. 
59

 De waarde van de elektriciteitsprijs is door VITO bepaald in 2005-2006. 
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Figuur 4: Correlatie elektriciteitsprijzen  

 

Zoals weergegeven hieronder, heeft dit geleid tot een gemiddelde marktprijs elektriciteit van  

€ 52,00/MWh. 

 

Tabel 8: Berekening marktprijs elektriciteit 

 

 

De kosten van onbalans worden door de CREG geschat op € 4,00/MWh. Hoewel 

windenergie variabel is en de netbeheerder flexibele energiereserves nodig heeft, schat de 

CREG deze kost niet zo hoog is in als VITO (€ 10,00/MWh). De kosten van onbalans 

worden immers per ARP berekend. Doordat de ARP‟s naast windmolens ook andere 

productiecentrales in hun portfolio hebben, zal de impact van de onbalans van de 

windmolens op land uitgevlakt worden in het totale portfolio van de ARP. Volgens onderzoek 

van IEA worden de extra balancingkosten door windenergie geschat tussen € 0,50/MWh en 

€ 4,00/MWh. Dit wordt tevens weergegeven in onderstaande grafiek. 
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Figuur 5: Balancing kosten door windenergie
60

 

 

49. VITO heeft een investeringsaftrek (= verhoogde belastingsaftrek) van 14,5% 

opgenomen voor bedrijven. Deze investeringsaftrek was geldig in de periode dat VITO de 

studie maakte. De CREG heeft in haar berekeningen de verhoogde belastingsaftrek 

aangepast aan de huidige wetgeving, zijnde 13,5%. Dit percentage is vastgelegd voor alle 

investeringen die gedaan zijn in inkomstenjaar 2010 (= aanslagjaar 2011). De cijfers van 

VITO weerspiegelen niet meer de actualiteit voor de ecologiepremie. In de huidige 

wetgeving bedraagt de ecologiepremie 20% voor grote ondernemingen en 40% voor KMO‟s. 

De maximale ecologiepremie bedraagt € 1.750.000,00. Deze cijfers heeft de CREG 

opgenomen in haar berekeningen. De ecologiepremie voor onshore windenergie is kleiner 

dan het maximumbedrag van € 1.750.000,00 en is dus hier niet van toepassing. 

 

50. In methode B worden dezelfde assumpties van methode A aangenomen behalve de 

elektriciteitsprijs. In methode B wordt verondersteld dat de eigenaar van de installatie zelf 

geen ARP is en een leveringscontract heeft afgesloten met een leverancier voor de verkoop 

van de elektriciteit. Marktgegevens geven aan dat dan een lagere elektriciteitsprijs zal 

bekomen worden. Aangezien de leverancier (die de energie aankoopt) zelf ARP is, zal deze 

instaan voor de balancing. De elektriciteitsprijs is dus een netto prijs.  In methode B wordt de 

elektriciteitsprijs geschat op € 30,00/MWh.  

 

  

                                                 
60

 IEA (2010), Projected costs of generating Electricity, p. 147. 
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Berekening onrendabele top 

 

51. De CREG heeft een discounted cashflow berekend om de onrendabele top vast te 

stellen, zoals weergegeven in bijlage 4, voor wind op land in methode A. Dezelfde 

werkwijze als voor PV is gebruikt. Het overzicht hierna geeft alle aanpassingen aan de 

assumpties van VITO weer, alsook hun impact.   

 

Tabel 9A: Impact methode A op de onrendabele topberekening wind op land 

 

Deze berekening leidt tot een onrendabele top van €49,00/MWh voor methode A. Ten 

opzichte van de onrendabele top van het VITO, is dit een daling van € 46,00/MWh. 

 

De gegarandeerde minimumprijs voor 10 jaar voor onshore windinstallaties is €90,00/MWh. 

De inschatting van de onrendabele top door de CREG ligt hier significant onder.  

 

Als de huidige minimumprijs van € 90,00 wordt gekoppeld aan de assumpties en de 

berekening van de CREG leidt dit tot een hoge jaarlijkse return on investment (bijlage 5). 

Aangezien de marktprijs (€ 107,00) hoger is dan de minimumprijs zullen de certificaten 

verkocht worden op de markt met een nog hogere jaarlijkse return on investment. 

 

De berekening van de onrendabele top door de CREG is gebaseerd op voorzichtige 

inschattingen. Deze zou nog lager kunnen zijn door de vereiste return on equity gelijk te 

stellen aan de rente van de lening (zie bijlage 6). Daarnaast wordt er slechts rekening 

gehouden met een levensduur van 15 jaar. Het IEA houdt in zijn studie rekening met een 
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levensduur van 25 jaar voor windmolens. De inkomsten van deze extra 10 jaar kunnen 

leiden tot een lagere onrendabele top. Tenslotte heeft de CREG als assumptie voor de 

kosten van onbalans de maximale kost van € 4,00/MWh opgenomen. De minimale kost van 

€ 0,50/MWh zal ook leiden tot een lagere onrendabele top. 

 

52. De CREG heeft dezelfde oefening gemaakt voor wind op land volgens methode B. 

Dezelfde werkwijze als voor PV is gebruikt. Het overzicht hierna geeft alle aanpassingen aan 

de assumpties van VITO weer, alsook hun impact.   

 

Tabel 9B: Impact methode B op de onrendabele topberekening wind op land
61

 

 

Deze berekening leidt tot een onrendabele top van € 72,00/MWh voor methode B. Ten 

opzichte van de onrendabele top van het VITO, is dit een daling van € 23,00/MWh. De 

gegarandeerde minimumprijs voor 10 jaar voor onshore windinstallaties is € 90,00/MWh. De 

inschatting van de onrendabele top door de CREG voor methode B ligt hier ook onder.  

 

 
3.1.2.3 Biomassa 

 

53. De CREG heeft het berekeningsmodel voor zuivere vaste biomassa geanalyseerd.  

 

  

                                                 
61

 De assumpties van VITO zijn gebaseerd op de periode 2005-2006. 
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Assumpties 

 

54. De assumpties waarop de onrendabele top wordt berekend, kunnen samengevat 

worden als volgt: 

 
Tabel 10: Assumpties onrendabele topberekening biomassa

62
 

 

 

De CREG beschikt over weinig informatie om de parameters van zuivere biomassa te 

toetsten. Net zoals bij wind op land echter is de marktprijs elektriciteit niet conform de 

huidige marktprijzen. De CREG heeft de marktprijs elektriciteit ingeschat op € 52,00/MWh 

(zie randnummer 48). Daarnaast heeft ze de ecologiepremie aangepast aan de huidige 

regelgeving. De ecologiepremie voor zuivere biomassa is gelijk aan het maximale bedrag 

van € 1.750.000,00. 
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 De assumpties van VITO zijn gebaseerd op de periode 2005-2006. 

 

INPUTVARIABELEN Eenheid VITO CREG

Unit grootte kWth 80.000 80.000

Unit grootte elektriciteitsdeel kWe 20.480 20.480

Bedrijfstijd/vollasturen Uren/jaar 7.800 7.800

Economische levensduur Jaar 15 15

Elektrisch rendement 26% 26%

Thermisch rendement WKK 6% 6%

Referentierendement WKK 85% 85%

Investeringskosten Euro/kWth 875 875

Onderhoudskosten vast Euro/kWth 0 0

Onderhoudskosten variabel Euro/kWhe 0,015 0,015

Overige operationele kosten Euro/kWhe 0,022 0,022

Energie inhoud secundaire brandstof GJ/ton 13 13

Kosten secundaire brandstof Euro/ton 20 20

Brandstofkosten te vervangen brandstof Euro/ton of Euro/m3 150 150

E-inhoud te vervangen brandstof GJ/ton of GJ/m3 39 39

Marktprijs elektriciteit Euro/kWh 0,030 0,052

Kosten van onbalans Euro/kWh 0 0

Investeringsaftrek van toepassing? ja ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5% 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100% 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja ja

Steunpercentage Ecologiepremie 25% 20%

Ecologiepremie maximum Euro 3.600.000 1.750.000

Totale meerkost 50% 50%

Rente lening 5% 5%

Vereiste return on equity 15% 15%

Equity share in investering 30% 30%

Debt share in investering 70% 70%

Vennootschapsbelasting 34% 34%

Termijn lening Jaar 10 10

Afschrijvingstermijn Jaar 10 10

Beleidsperiode Jaar 10 10
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Berekening onrendabele top 
 
55. De CREG heeft het berekeningsmodel voor zuivere vaste biomassa geanalyseerd. Net 

zoals voor PV en wind op land heeft de CREG een discounted cashflow berekend om de 

onrendabele top vast te stellen, zoals weergegeven in bijlage 7. Het overzicht hierna geeft 

alle aanpassingen aan de assumpties van VITO weer, alsook hun impact.   

 

Tabel 11: Impact scenario‟s op de onrendabele topberekening biomassa 

 

 

Deze berekening heeft geleid tot een onrendabele top van €60,00/MWh. Ten opzichte van 

de onrendabele top van het VITO, is dit een daling van € 36,00/MWh.  

 

In het decreet van 8 mei 2009 is de minimumprijs voor zuivere biomassa vastgelegd op  

€ 90,00/MWh gedurende 10 jaar. Als de huidige minimumprijs van € 90,00 wordt gekoppeld 

aan de assumpties en de berekening van de CREG leidt dit tot een jaarlijkse return on 

investment van 111,59% (bijlage 8). Aangezien de marktprijs (€ 107,00) hoger is dan de 

minimumprijs zullen de certificaten verkocht worden op de markt met een jaarlijkse return on 

investment van 161,94%. 

 

De onrendabele topberekening van de CREG zou nog lager kunnen zijn als de vereiste 

return on equity wordt gelijkgesteld aan de kost van de lening bij de berekening van de 

WACC (bijlage 9).  

 

 

3.1.2.4 Meestook zuivere biomassa in bestaande kolencentrale 

 

56. De CREG heeft het berekeningsmodel voor meestook zuivere biomassa in bestaande 

kolencentrale geanalyseerd. VITO neemt hierbij als voorbeeld een installatie van 1,5 MW op. 

Alvorens de resultaten van de berekening (bijlage 10) van de CREG toe te lichten, worden 

eerst de assumpties besproken.  

€/MWh Aanpassingen Onrendabele Top Impact laatste verandering

VITO 96

Scenario 1 Verdiscontering Mid-year 94 -3

Scenario 2 Verdiscontering Mid-year

Marktprijs stroom -27

Scenario 3 Verdiscontering Mid-year

Marktprijs stroom

Ecologiepremie 1

Scenario 4 Verdiscontering Mid-year

Marktprijs stroom

Ecologiepremie

Verdisconteren tegen WACC -7

Zuivere vaste biomassa

67

68

60
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Assumpties 

 

57. De assumpties waarop de onrendabele top wordt berekend, kunnen samengevat 

worden als volgt:  

 

Tabel 12: Assumpties onrendabele topberekening meestook
63

 

 

 

De gearceerde lijnen in tabel 12 worden hierna verklaard. 

 

VITO heeft een investeringskost van € 220,00/kWth64 opgenomen in zijn berekening. Deze 

kosten weerspiegelen de investeringen voor een bijkomende verbrandingsinstallatie waar de 

biomassa wordt gestookt. Deze kosten zijn echter vrij hoog. Het IEA65 schat deze kosten 

tussen uitsluitend € 75,00/kWth en € 225,00/kWth. In België echter is de meestook die 

vandaag wordt toegepast directe meestook.  De investeringskost hiervan is veel lager. In de 

studie van het VITO wordt een bedrag vermeld van +/- € 20,00/kWth voor directe meestook. 

De berekening van de onrendabele top is echter niet gebaseerd op deze kost. Aangezien er 

vandaag enkel directe meestook is in België wordt een investeringskost van € 20,00/kWth 

opgenomen in de berekening van de CREG. 

 

                                                 
63

 De assumpties van VITO zijn gebaseerd op de periode 2005-2006. 
64

 kWth is de eenheid voor het thermisch vermogen. Voor meestook staan de kosten uitgedrukt ten 
opzichte van het thermisch vermogen van de centrale. 
65

 IEA(2008), Energy Technologies Perspectives 2008. 

INPUTVARIABELEN Eenheid VITO CREG

Unit grootte kWth 30.000 30.000

Unit grootte elektriciteitsdeel kWe 11.400 11.400

Bedrijfstijd/vollasturen Uren/jaar 7.000 7.000

Economische levensduur Jaar 10 10

Elektrisch rendement 38% 38%

Investeringskosten Euro/kWth 220 20

Onderhoudskosten vast Euro/kWth 0 0

Onderhoudskosten variabel Euro/kWhe 0,002 0,002

Overige operationele kosten Euro/kWhe 0,008 0,008

Energie inhoud secundaire brandstof GJ/ton 16 16

Kosten secundaire brandstof Euro/ton 83 125

Brandstofkosten te vervangen brandstof Euro/ton of Euro/m3 100 112

Effectiviteit brandstofsubstitutie 93,3% 93,3%

E-inhoud te vervangen brandstof GJ/ton of GJ/m3 26 23,9

Investeringsaftrek (IA) 14,5% 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100% 100%

Steunpercentage Ecologiepremie 25% 20%

Ecologiepremie max Euro 3.600.000 1.750.000

Totale meerkost 80% 50%

Rente lening 5% 5%

Vereiste return on equity 15% 15%

Equity share in investering 20% 20%

Debt share in investering 80% 80%

Vennootschapsbelasting 34% 34%

Termijn lening Jaar 10 10

Afschrijvingstermijn Jaar 10 10

Beleidsperiode Jaar 10 10
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De kosten voor de secundaire brandstof, zijnde een gemiddelde van de prijs van 

houtsnippers en houtpellets, zijn ingeschat op € 83,00/ton of € 18,70/MWh66. Gebaseerd op 

de gemiddelde marktwaarden67 sinds 2008 schat de CREG deze kost aan € 125,00/ton of    

€ 28,15/MWh. 

 

De energie-inhoud van de te vervangen brandstof is vastgelegd op 26 GJ/ton. Zowel 

IEA68 als de CREG gebruikt echter 23,9 GJ/ton in al haar studies.  

 

De vermeden brandstofkosten bevatten naast de prijs van de te vervangen brandstof, 

namelijk steenkool, ook de besparing van de vermeden CO2 kosten. VITO heeft dit 

ingeschat op € 100,00/ton waarvan € 52,00/ton de prijs voor steenkool voorstelt. De prijs 

voor steenkool is echter gestegen ten opzichte van de referentieperiode van VITO (2005-

2006). Het gemiddelde van de forward steenkoolprijzen van 2010 geeft een prijs van            

€ 67,50/ton weer. Daarnaast schat VITO de vermeden CO2 kost op € 48,00/ton op basis van 

de volgende berekening: 

 

 energie-inhoud steenkool = 26,00 GJ/ton 

 emissiefactor van 92,7 kg CO2/GJ 

 € 20,00/ton emissierecht 

 Vermeden CO2 kost = 92.7 kg CO2/GJ x 26 GJ/ton steenkool x 20 €/ton CO2 

1000 

De CREG legt de energie-inhoud vast op 23,9 GJ/ton en zo is de vermeden CO2 kost gelijk 

aan € 44,31/ton. Hierdoor kan de vermeden brandstofkosten geschat worden op  

€ 111,82/ton. 

 

Net zoals voor PV en wind op land, heeft de CREG de investeringaftrek en de 

ecologiepremie geüpdatet.  

 

Berekening onrendabele top 

 

58. In bijlage 10 kan de cashflow voor meestook teruggevonden worden. Volgend overzicht 

geeft alle scenario‟s en hun impact weer die gebruikt zijn voor de berekening van de 

onrendabele top. 

                                                 
66

 De verbrandingswaarde van de secundaire brandstof = 16 GJ/ton of 4,44MWh/ton.                        
(€ 83,00/ton)/(4,44 MWh/ton) = € 18,70/MWh. 
67

 Wood pellets CIF Rotterdam (http://www.endex.nl) 
68

 IEA (2009). Coal Information 2009 Edition. Documentation for beyond 2020 files, p. 5. 

http://www.endex.nl/


     

  45/90 

Tabel 13: Impact scenario‟s op de onrendabele topberekening biomassa 

 

 

Deze berekening leidt tot een onrendabele top van € 46,00/MWh. Ten opzichte van de 

onrendabele top van het VITO, is dit een stijging van € 10,00/MWh. Hoewel sommige kosten 

gestegen zijn ten opzichte van de berekening van VITO, ligt de onrendabele top nog steeds 

onder de gegarandeerde minimumprijs voor meestook, zijnde € 60,00/MWh.  

 

Als echter de huidige minimumprijs van € 60,00 wordt gekoppeld aan de assumpties en de 

berekening van de CREG leidt dit tot een zeer hoge jaarlijkse return on investment 

(+1.000,00%) (bijlage 11). Dit effect wordt zelfs nog groter als de marktprijs van 

groenestroomcertificaten (€ 107,00) wordt in rekening gebracht. 

 

De onrendabele topberekening van de CREG zou lager kunnen zijn als de vereiste return on 

equity wordt gelijkgesteld aan de kost van de lening bij de berekening van de WACC (bijlage 

12).  

 

  

€/MWh Aanpassingen Onrendabele Top Impact laatste verandering

VITO 36

Scenario 1 Verdiscontering Mid-year 35 0

Scenario 2 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten -8

Scenario 3 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten

Kosten secundaire brandstof 26

Scenario 4 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten

Kosten secundaire brandstof

E-inhoud te vervangen brandstof -3

Scenario 5 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten

Kosten secundaire brandstof

E-inhoud te vervangen brandstof

Brandstofkosten te vervangen brandstof -5

Scenario 6 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten

Kosten secundaire brandstof

E-inhoud te vervangen brandstof

Brandstofkosten te vervangen brandstof

Investeringsaftrek en ecologiepremie 0

Scenario 7 Verdiscontering Mid-year

Investeringskosten

Kosten secundaire brandstof

E-inhoud te vervangen brandstof

Brandstofkosten te vervangen brandstof

Investeringsaftrek en ecologiepremie

Verdisconteren tegen WACC 0

46

Meestook zuivere biomassa in bestaande kolencentrale

27

53

50

46

46
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3.2 Wallonië 

 

3.2.1 Studie 3E 

 

59. In Wallonië kunnen groenestroomcertificaten worden uitgereikt voor een periode tot 15 

jaar. Maar een verminderingsfactor wordt toegepast op het aantal te ontvangen certificaten 

gedurende de laatste 5 jaar. Op basis van het berekenen van de meerkost van de gebruikte 

technologie of de onrendabele top, wordt een verminderingsfactor per technologie 

vastgelegd. 

 

Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië wordt gekaderd in figuur 6. Zowel de studie van 

VITO als 3E is gebaseerd op een berekening waarbij nagegaan wordt hoeveel steun een 

technologie nodig heeft om rendabel te zijn. VITO berekent de minimumsteun/MWh terwijl 

3E nagaat hoeveel jaren de steun verleend moet worden.  

 

Figuur 6: Toekenning van groenestroomcertificaten: Vlaanderen versus Wallonië 

 

 

 

60. Per technologie wordt een referentie-installatie vastgelegd door 3E. Voor deze 

referentie-installatie worden alle technisch-economische parameters vastgelegd. Op basis 

van deze parameters worden de minimale, de gemiddelde en de maximale waarde van de 

meerkosten berekend per technologie. Vervolgens kan op basis hiervan de 

verminderingsfactor berekend worden per technologie. 

 

Vlaanderen Wallonië

aantal groenestroomcertificaten 1 certificaat/MWh kCO2 * MWh  = 7 certificaten/MWh

kCO2 = 7

minimumsteun per certificaat 350 (voor 2010) 65 €

toegekende steun 350 € 455 €

aantal jaren 20 15

waarvan eerste 10 volledig

vanaf 10de jaar wordt een factor K toegepast

op het aantal te krijgen groenestroomcertificaten

 => aantal certificaten = K*kCO2 * MWh  

Onrendabele top berekening door VITO Advies van de CWAPE over de K-factor

analyseert de miniumsteun per technologie heeft betrekking op het aantal groenestroomcertificaten

Productie van 1MWh groene energie door PV (vermogen van 5 KW)



     

  47/90 

 

3.2.2 Kritische opmerkingen op de studie van 3E 

 

61. De CREG heeft enkel de studie van 3E69 ontvangen. De Excel-file, zoals vermeld in 

bijlage B van die studie, is niet opgeleverd, in tegenstelling tot VITO. Louter op basis van de 

beschrijving van de studie zelf, kan de CREG geen uitspraak doen over de gebruikte 

methode of de resultaten beoordelen. 

 

62. De kritische opmerkingen die de CREG formuleerde op de assumpties van VITO 

kunnen niet allemaal getoetst worden in de studie van 3E. Volgende opmerkingen kan de 

CREG echter wel formuleren. 

 

De “Méthode de calcul du surcoût” die gehanteerd wordt door  3E is gedefinieerd door de 

CWAPE70. Per technologie wordt een cashflow berekend. De actualisatie gebeurt hierbij aan 

12%71. Net zoals bij VITO merkt de CREG hierbij op dat 12% een zeer hoge return is voor 

een investering waar bijna geen risico aan verbonden is door de gegarandeerde prijs van de  

groenestroomcertificaten.  

 

De marktprijs elektriciteit die opgenomen is in de berekeningen van 3E is gebaseerd op de 

periode 09/2005-08/2006. Deze prijs is natuurlijk niet meer representatief voor de huidige 

marktprijzen. Net zoals VITO heeft 3E een investeringsaftrek van 14,5% opgenomen. De 

actualisatie van deze is ook nodig.  

 

De investeringskosten voor fotovaltaïsche cellen schat 3E tussen € 5.000,00/kW en  

€ 8.000,00/kW. Deze kosten schat de CREG lager in op basis van gegevens ter beschikking 

gesteld door Eandis. In de studie van 3E wordt een installatie grootte opgenomen van 1-400 

kW. Vanaf 10 kW is de prijs ongeveer € 3.750,00/kW. Vanaf 100 kW daalt deze prijs zelfs tot 

€ 3.333,00/kW.  

 

De vollasturen voor photovoltaïsche cellen (850) en voor windenergie (gemiddeld 2.250) 

sluiten aan met de gegevens van de CREG, alsook de investeringskosten voor windenergie.  

 

                                                 
69

 3E (2006). Surcout de production de filières de production de l‟électricité.  
70

 CWAPE(2005). Communication CD-5d05-CWaPE sur la méthodologie d‟examen des demandes 
d‟aide à la production. 
71

 3E (2006). Surcout de production de filières de production de l‟électricité, p. 16. 
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3.3 Brussel  

 

63. In Brussel wordt er geen gegarandeerde minimumprijs voor groenestroomcertificaten 

toegepast. De gemiddelde marktprijs 2009 was € 86,00/certificaat. 
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4. KRITIEK OP HET HUIDIGE SYSTEEM VAN 

GROENESTROOMCERTIFICATEN IN BELGIË 

 

64. Vanuit verschillende hoeken werden een aantal kritische bemerkingen gemaakt op het 

huidige systeem van subsidiëring van hernieuwbare energiebronnen. 

 

65. Zowel de SERV
72

 als Febeliec
73

 hebben in 2009 nota‟s naar buiten gebracht waarin de 

hoge kostprijs van het huidige systeem van groenestroomcertificaten aan de kaak wordt 

gesteld. Als belangrijkste opmerking geldt dat zowel in het Vlaamse als in het Waalse 

Gewest maar één marktprijs tot stand komt voor alle groenestroomcertificaten, terwijl er 

verschillende minimumtarieven zijn, afhankelijk van de gebruikte technologie. De marktprijs 

wordt aangestuurd door de boeteprijs en de boeteprijs op zijn beurt zal veel hoger zijn dan 

de gewaarborgde minimumaankoopprijs. 

 

Dit kan leiden tot oversubsidiëring van bepaalde technologieën waarvoor de marktprijs hoger 

ligt dan de gewaarborgde minimumaankoopprijs. De gegarandeerde minimumprijs voor alle 

technologieën ligt onder de marktprijs behalve voor Vlaamse PV-installaties. Voor onshore 

windenergie bijvoorbeeld is de gegarandeerde minimumprijs € 90,00/MWh. De gemiddelde 

marktprijs in 2009 was € 107,00/MWh. Dit leidt tot een producentensurplus van                     

€ 17,00/MWh ten opzichte van de gewaarborgde minimumaankoopprijs die de onrendabele 

top van onshore windenergie zou moeten weergeven. De marktprijs zal altijd hoger zijn dan 

de gewaarborgde minimumaankoopprijs en lager zijn de boeteprijs, met uitzondering van 

PV-installaties.  

 

Een dergelijke oversubsidiëring van bepaalde technologieën leidt er enerzijds toe dat 

investeerders in deze technologieën een hogere jaarlijkse return realiseren dan werd 

vooropgesteld en anderzijds kan deze oversubsidiëring ervoor zorgen dat er niet wordt 

gekozen voor de meest kostenefficiënte technologie voor de productie van groene energie. 

 

                                                 
72

 Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 17 februari 2009 over de 
wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie. 
73

 Position papers “De markt van groenestroomcertificaten in Wallonië” en “Certificatensystemen voor 
groene stroom en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen”, 24 november 2009, www.febeliec.be. 
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66. Daarnaast wordt het ontbreken van een goede marktwerking aangehaald. De 

lancering van de Belpex Green Certificates Exchange op 10 maart 2009 hoopte bij te dragen 

tot meer openheid en transparantie op te certificatenmarkt. Een ander doel was de 

markttoegang voor nieuwe spelers en certificaten te vergemakkelijken74. Zowel Vlaamse als 

Waalse certificaten kunnen verhandeld worden via Belpex. In 200975 rapporteerde de VREG 

echter dat de beurs tot dan weinig succesvol was. Het ontbreken van een goede 

marktwerking wordt eveneens versterkt door het feit dat de Vlaamse en Waalse certificaten 

niet inwisselbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de Waalse en Brusselse certificaten die wel 

inwisselbaar zijn. De federale certificaten gelden eveneens niet in Vlaanderen, Brussel en 

Wallonië.  

 

67. Verder merkt de CREG op dat een zwaar subsidiebeleid (zie de gewaarborgde 

minimumaankoopprijs van Vlaamse PV-installaties) van hernieuwbare energie kan leiden tot 

een sterke stijging van de transmissie- en distributienettarieven in Vlaanderen. Immers 

als er meer groenestroomcertificaten worden aangeboden op de markt dan nodig voor de 

quota76, zal de marktprijs in elkaar zakken. Dit heeft tot gevolg dat de certificaten zullen 

opgekocht worden door de distributienetbeheerders in Vlaanderen en door Elia in Wallonië 

en Brussel aan de vastgestelde minimumaankoopprijzen. Hierdoor zullen de 

distributienettarieven in Vlaanderen sterk stijgen en de transmissienettarieven voor alle 

Gewesten. Daarbij merkt de CREG op dat de recuperatie van de kosten van gewestelijke 

certificaten in een federale toeslag in de transmissienettarieven, een overschrijding van de 

bevoegdheidsverdeling tussen federaal en gewestelijk niveau is. 

 

68. Tenslotte is er vandaag de dag geen transparantie in de doorrekening van de kosten 

voor elektriciteit op basis van hernieuwbare energie aan de eindklant. Er is weinig 

transparantie of de leveranciers de werkelijke kosten verbonden aan hernieuwbare energie 

doorrekenen aan de klant dan wel de boeteprijs. Indien er voldoende concurrentie op de 

Belgische energiemarkt zou zijn, zouden de leveranciers hun laagste mogelijke prijs (en dus 

ook de bijdrage voor hernieuwbare energie en WKK) aanbieden aan de klant.  

 

                                                 
74

 Persmededeling van de VREG en Belpex van 22 januari 2009 over de lancering van de Belpex 
Green Certificates Exchange in samenwerking met de VREG.  
75

 VREG(2009). Rapport van 31 augustus 2009, Toezicht op de verkoop van certificaten door de 
distributienetbeheerders. 
76

 De regionale wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid om de quotaverplichtingen tussentijds aan 
te passen, indien o.b.v de huidige steunmaatregelen er meer certificaten op de markt worden 
aangeboden dan de quotaverplichtingen vereisen. 
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Op basis van de tarieffiches die de leveranciers publiceren op hun website, kan vastgesteld 

worden dat Luminus, Nuon en Essent de volledige boeteprijs doorrekenen aan de 

huishoudelijke afnemer. Dit laat uitschijnen dat deze leveranciers volledig ingebreke blijven 

bij de oplevering van de quota-verplichting. Dit is niet omdat de marktprijs steeds lager is 

dan de boeteprijs. Electrabel Customer Solutions rekent ongeveer 75% van deze boeteprijs 

door. Onderstaande tabel geeft de details weer. 

 

Tabel 14: Overzicht van de doorrekening Hernieuwbare energie & WKK aan de huishoudelijke 

eindafnemer (exclusief BTW) 

 

 

2010 (€/MWh) GSC Vlaanderen GSC Wallonië GSC Brussel WKK Vlaanderen

Electrabel Customer Solutions 5,63 7,50 2,06 1,76

Essent 7,50 - - 2,20

Luminus 7,52 10,00 - 2,23

Nuon 9,67 11,24 2,73 -

boeteprijs €/MWh 125,00 100,00 100,00 47,00

% qouta (1) 6,00 10,00 2,75 4,90

boeteprijs 100% doorgerekend aan de eindklanten €/MWh7,50 10,00 2,75 2,30

% doorrekening GSC Vlaanderen GSC Wallonië GSC Brussel WKK Vlaanderen

Electrabel Customer Solutions 75% 75% 75% 64%

Essent 100% - - 80%

Luminus 100% 100% - 81%

Nuon (2) 99% (3) 112% 99% -

(1): % qouta voor Vlaanderen is 6% (quota 2011) omdat op 31 maart 2011 het aantal certificaten 

gelijk is aan 6% van de verkochte energie in 2010.

(2) het feit dat Nuon meer dan de boeteprijs doorrekent in Wallonië kan  verklaard 

worden door de basering op het foute % qouta. Als het qouta% van 2011 wordt toegepast bekomt 

men een prijs van € 11,00 als men de prijs volledig doorrekent.

(3) ( 9,67/(7,50+2,30))*100 = 99%
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5. EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE 

ONDERSTEUNINGSMECHANISMEN IN 

EUROPA 

 

69. In 200577 en 200778 voerde de Europese Commissie reeds een onderzoek naar de 

effectiviteit en efficiënte van de ondersteuningsmechanismen die door verschillende 

Europese landen gebruikt worden. In haar onderzoek definieerde de Commissie  effectiviteit 

als de mate waarin de hoeveelheid groene energie is toegenomen. De efficiëntie geeft de 

verhouding geproduceerde energie ten opzichte van de kostprijs weer. Op basis van deze 

criteria besloot de Europese Commissie zowel in 2005 als in 2007 dat feed-in tarieven het 

meest efficiënt en effectief zijn. Ook besloten beide rapporten dat de efficiëntie en 

effectiviteit van de ondersteuningsmechanismen sterk verschillen van land tot land, mede 

veroorzaakt door het verschillend niveau van maturiteit van de 

ondersteuningsmechanismen. 

 

Haar conclusies van 2007 baseerde de Europese Commissie op basis van het OPTRES-

project. Onder leiding van het Fraunhofer Instituut en met de steun van de Europese 

Commissie werd in 2005-2006 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verschillende 

steunmechanismen in Europa.  

 

70. In de Europese landen zijn er 4 ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare 

energie: 

 

 quota verplichting met verhandelbare groenestroomcertificaten 

 tendering 

 feed-in tarief 

 fiscale stimulansen 

 

                                                 
77

 COM(2005) 627: The support of electricity from renewable energy sources. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0627:FIN:EN:PDF 
78

 COM(2008) 19: The support of electricity from renewable energy sources. 
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0627:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf
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Feed-in tarieven en quota verplichting met verhandelbare groenestroomcertificaten zijn de 2 

meest voorkomende ondersteuningsmechanismen zoals weergegeven in onderstaande 

figuur. 

 

Figuur 7: Overzicht van ondersteuningsmechanismen in Europa79 

 

 

 

71. Het feed-in systeem is een op prijs gebaseerd stimuleringssysteem voor hernieuwbare 

energie. Het feed-in  tarief (subsidie) kan bestaan uit zowel een vast tarief als uit een premie 

die bovenop de elektriciteitsprijs wordt betaald. Beide varianten worden gekoppeld aan de 

hoeveelheid geïnjecteerde energie op het netwerk. In Duitland wordt een vast feed-in tarief 

gebruikt, terwijl in Nederland een premie bovenop de marktprijs elektriciteit wordt gegeven. 

In Spanje kan de producent van hernieuwbare energie kiezen tussen een premie bovenop 

de marktprijs (die varieert met de elektriciteitsprijs) of een vast tarief. In Denemarken is de 

premie is ook afhankelijk van de elektriciteitsprijs zodat het geheel nooit boven een 

vastgesteld maximum komt. In voormelde landen werd de hoogte van het tarief vastgelegd 

door de overheid na advisering door een onderzoeksinstelling80. 

 

Als algemene principes voor feed-in tarieven gelden: 

- differentiatie naar technologie en capaciteit 

- differentiatie naar locatie specifieke kenmerken 

- degressiviteit van de tarieven 

                                                 
79

 OPTRES (2007): Assessment and optimisation of renewable energy support schemes in the 
European Electricity market, p. 12. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf 
80

 ECN(2008): Feed-in-stimulering van hernieuwbare elektriciteit. Vergelijking van drie Europese 
implementaties, p. 15. 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf
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De opwekkingskost van hernieuwbare energie is erg afhankelijk van de gebruikte 

technologie. Daarom wordt er een feed-in tarief vastgelegd op basis van de technologie, de 

capaciteit en specifieke kenmerken van het project.  

 

Daarnaast kan een stapsgewijs tarief worden toegepast. Dit betekent dat de hoogte van het 

tarief rekening houdt met project- en locatie specifieke kenmerken. Nederland en Duitsland 

passen dit tarief toe voor windenergie, zoals geïllustreerd in een studie van ECN van 200881. 

 

In Nederland is de subsidie voor windenergie afhankelijk gemaakt van het aantal vollasturen. 

Projecten die op windrijke gebieden zijn gelokaliseerd, halen een grotere opbrengst uit de 

stroomproductie. Hierdoor daalt de onrendabele top of subsidiebehoefte. Dit wordt in figuur 8 

geïllustreerd. 

 

Figuur 8: Subsidiebehoefte en subsidietoekenning bij verschillende vollasturen in Nederland
82

 

 
SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) is de opvolger van de in 2006 inactief gezette regeling MEP 

(Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie). 

 
  

                                                 
81

 ECN(2008): Feed-in-stimulering van hernieuwbare elektriciteit. Vergelijking van drie Europese 
implementaties. 
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07030.pdf 
82

 ECN(2008): Feed-in-stimulering van hernieuwbare elektriciteit. Vergelijking van drie Europese 
implementaties, p. 20. 

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07030.pdf
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In Duitsland is de subsidie per kWh in de eerste jaren hoger. De totale periode waarvoor het 

feed-in tarief wordt toegekend is 20 jaar, maar het moment waarop de overschakeling van 

een hoger naar een lager tarief wordt toegepast is afhankelijk van de specifieke installatie 

(turbine) en de locatie. Wanneer de windmolen in een windrijk gebied is gevestigd zal deze 

overschakeling vlugger plaatsvinden dan wanneer de windmolen is gelokaliseerd in een 

gebied met weinig wind. Op de website83 van IWR84 kan een potentiële investeerder op 

basis van de kenmerken van zijn investering en de locatie zijn tariefverloop te weten komen. 

 

Figuur 9: Tariefverloop windenergie in Duitsland
85

 

 

 

Tenslotte houden sommige feed-in systemen rekening met degressieve tarieven. In 

Duitsland wordt dit eveneens toegepast waarbij de hoogte van het tarief een bepaald % 

lager is dan het jaar daarvoor, afhankelijk van de technologie86. 

 

72. Bij het systeem van de quota verplichting met verhandelbare groenestroomcertificaten 

bepaalt de overheid vooraf het aandeel van de hernieuwbare energie in de totale 

elektriciteitsproductie. De leveranciers van energie zijn verplicht om de nodige certificaten te 

                                                 

83
 http://www.iwr.de/wind/eeg-rechner/index.php 

84
 IWR = Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien 

85
 ECN(2008): Feed-in-stimulering van hernieuwbare elektriciteit. Vergelijking van drie Europese 

implementaties, p. 21. 
86

 Itinera institute (2008): Hernieuwbare energie; lessen uit het Duitse succesverhaal. 

http://www.iwr.de/wind/eeg-rechner/index.php
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verwerven. Het aantal certificaten is afhankelijk van de quota die toegepast worden op de 

totale geleverde energie. De prijs van de certificaten is theoretisch gezien variabel en is 

afhankelijk van de vraag en het aanbod van certificaten.  

 

73. De belangrijkste verschilpunten tussen een feed-in tarief en de quota verplichting met 

verhandelbare groenestroomcertificaten zijn het volume en de prijs. Het volume wordt 

vastgelegd door de overheid in het quotasysteem. De prijs van de certificaten wordt 

vervolgens bepaald door de markt87. Bij het feed-in tarief wordt de prijs vastgelegd door de 

overheid, maar het volume hernieuwbare energie gestimuleerd door de hoogte van het,  

door de overheid vastgelegde, feed-in tarief. Bij het feed-in tarief hebben investeerders dus 

de zekerheid dat hun elektriciteit wordt afgenomen tegen een vaste prijs voor een bepaalde 

periode.  

 

Een belangrijk aandachtspunt tussen beide systemen is het feit dat er één marktprijs tot 

stand komt voor alle technologieën bij de quotaverplichting met verhandelbare 

groenestroomcertificaten. Bij het feed-in tarief wordt er een prijs per technologie bepaald. 

Doordat de onrendabele top van sommige technologieën sterk lager is dan de marktprijs 

voor groenestroomcertificaten, zal er een grote winst voor de producent zijn bij bepaalde 

technologieën. Aangezien in beide systemen de totale kostprijs uiteindelijk zal betaald 

worden door de consument, zal het producentensurplus van sommige technologieën ook 

betaald worden door de consument in het systeem van groenestroomcertificaten. Dit kan 

leiden tot een hogere kostprijs van het systeem van groenestroomcertificaten ten opzichte 

van de feed-in tarieven. 

 

Onderstaande tabel somt samenvattend de belangrijkste verschilpunten op tussen beide 

systemen. 

Tabel 15: Feed-in tarief versus quotaverplichting met verhandelbare certificaten 

 
 

                                                 
87

 Dit principe van prijsvorming op de vrije markt wordt in België omzeild door het vaststellen van de 
gewaarborgde minimumaankoopprijzen en boeteprijzen voor groenestroomcertificaten door de 
overheid. 
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74. Op basis van het criterium effectiviteit kan de Europese Commissie waarnemen dat in 

landen met feed-in tarieven de grootste stijging van hernieuwbare energie kan vastgesteld 

worden. Vooral voor wind-energie, biogas en PV is het gebruik van feed-in tarieven het 

meest effectief op voorwaarde dat er zekerheid voor de investeerders is op lange termijn en 

er lage administratieve en regulatoire hinderpalen zijn. Duitsland, Spanje en Denemarken 

zijn hiervan goede voorbeelden.  Quotasystemen hebben dan weer een hoge jaarlijkse 

verwachte steun en zijn dus minder efficiënt. Onderstaande grafiek illustreert dit voor 

onshore wind. 

 

Figuur 10: Historische efficiëntie van ondersteuningsmechanismen voor onshore wind: effectiviteit 

versus de verwachte winst voor het jaar 2006 
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6. BESLUIT 

 

Het doel van deze studie is een inzicht te geven in de verschillende 

ondersteuningsmechanismen van groene stroom in België. Op basis van een algemene 

beschrijving van de ondersteuningsmechanismen en daarnaast een gedetailleerde analyse 

van de berekeningsmethode van de gebruikte Vlaamse subsidiebedragen voor 

hernieuwbare energiebronnen geeft deze studie een inzicht in de totale kostprijs van de 

ondersteuningsmechanismen voor de eindklant. Een kostprijs die aan de eindklant wordt 

gefactureerd via de distributienettarieven (enkel in Vlaanderen) en via een Bijdrage 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling gefactureerd door de leveranciers 

(Vlaanderen, Brussel en Wallonië). De CREG heeft geen gedetailleerde analyse van de 

Waalse berekeningsmethode kunnen maken aangezien 3E de berekeningsbladen niet heeft 

opgeleverd. De evaluatie van de federale gewaarborgde minimumaankoopprijs voor offshore 

windenergie zal deel uitmaken van een vervolgstudie (randnummer 35). 

 

De kosten van hernieuwbare energie liggen flink hoger  in Vlaanderen dan in Wallonië. Dit 

wordt ondermeer veroorzaakt door het grotere succes van hernieuwbare energie in 

Vlaanderen (randnummer 32). De CREG wenst dit verder te onderzoeken in een 

vervolgstudie.  

 

Na analyse van de ondersteuningsmechanismen, kan de CREG volgende vaststellingen 

doen: 

 De jongste jaren zijn de openbare dienstverplichtingen in de distributienettarieven 

sterk gestegen onder andere door de opkoopverplichtingen van de 

groenestroomcertificaten. PV-installatie is de enige technologie waarbij de 

Vlaamse gewestelijke minimumprijs significant hoger is dan de marktprijs.  De 

minimumprijs voor de andere technologieën is lager dan de marktprijs. Enkel de 

opkoopverplichting van groenestroomcertificaten van PV-installaties geven 

aanleiding tot de stijging van de openbare dienstverplichtingen in de 

distributienettarieven (randnummers 31 en 34). 

 

 De CREG heeft de Vlaamse minimumprijzen (bepaald door de onrendabele 

topberekening) geanalyseerd. In de berekening van de onrendabele top wordt 

een zeer hoge vereiste return on equity opgenomen, hoewel investeringen in 

hernieuwbare energie als quasi risicoloos kunnen beschouwd worden door de 
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gegarandeerde minimumprijs voor de ganse beleidsperiode. Dit is ook van 

toepassing bij de berekening van de Waalse minimumprijzen. Ondernemerschap 

wordt hierbij niet gepromoot en de sector van hernieuwbare energie is gebaseerd 

op subsidies (randnummers 42 en 61).  

 

 Als de huidige Vlaamse minimumprijzen worden gekoppeld aan de assumpties 

en de berekening van de CREG leidt dit tot hoge tot zeer hoge jaarlijkse return on 

investment. Aangezien de groenestroomcertificaten van onshore wind, zuivere 

biomassa en meestook verkocht zullen worden aan de marktprijs van € 107,00 

(deze ligt immers hoger dan de gewestelijke minimumprijs) geeft dit nog een 

hogere return on investment (randnummers 44, 51, 55 en 58). 

 

 Bij de bepaling van de onrendabele top is het belangrijk dat de assumpties 

regelmatig geëvalueerd worden. De scenario‟s die de CREG heeft opgesteld 

geven aanleiding tot een veel lagere onrendabele top voor photovoltaïsche cellen 

en onshore windenergie. De gewestelijke minimumprijzen zijn echter vastgelegd 

voor de volgende jaren en voor een bepaalde tijdsperiode (randnummers 44, 51,  

52, 55 en 58). 

 

 

 De markt voor groenestroomcertificaten in België functioneert niet goed mede 

doordat certificaten tussen de Gewesten niet uitgewisseld kunnen worden. 

Daarnaast is er geen transparantie in de doorrekening van de kosten van groene 

stroomcertificaten naar de consument. Verschillende stakeholders stellen de 

hoge kostprijs van het huidige systeem van groenestroomcertificaten in vraag.  In 

de Gewesten komt er één marktprijs per Gewest tot stand voor de 

groenestroomcertificaten, terwijl de eigenlijke kostprijs afhankelijk is van de 

gebruikte technologie. Dit kan leiden tot oversubsidiëring van bepaalde 

technologieën waarvoor de marktprijs hoger ligt dan de minimumsteun en de 

eigenlijke kostprijs. Aangezien de gegarandeerde minimumaankoopprijs  voor 

PV-installaties hoger is dan de marktprijs, heeft het systeem van 

groenestroomcertificaten tot gevolg dat er niet wordt gekozen voor de meest 
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kostenefficiëntste technologie voor de productie van groene energie. Tenslotte is 

er geen transparantie in de doorrekening van de kosten in de 

leveranciersbijdrage (randnummers 64-68). 

 

 Op basis van uitvoerig onderzoek besloot de Europese Commissie zowel in 2005 

als in 2007 dat feed-in tarieven het meest efficiënt en effectief zijn. Een belangrijk 

verschilpunt tussen feed-in tarieven en groenestroomcertificaten is het feit dat er 

één marktprijs tot stand komt voor alle technologieën bij 

groenestroomcertificaten, terwijl bij feed-in tarieven de prijs afhankelijk is van de  

technologie. De feed-in tarieven zijn daarnaast meer variabel door capaciteit, 

specifieke projectkenmerken en degressie toe te passen op de tarieven 

(randnummers 69-74).  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1: ONRENDABELE TOPBEREKENING PHOTOVOLTAÏSCHE CELLEN (2 

KW – KMO): ASSUMPTIES CREG 

 

 

 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 8.500 Euro

Unit grootte 2 kWe WACC 5,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 2 kWe Investering in aanmerking voor IA 8.500 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 850 Uren/jaar Investeringsaftrek 1.148 Euro

Economische levensduur 20 Jaar Investering in aanmerking voor ecologiepremie 425 Euro

Elektrisch rendement 0% Ecologiepremie 170 Euro

Investeringskosten 4250 Euro/kWe Aandeel lening 6.800 Euro

Marktprijs elektriciteit 0,15 Euro/kWh Aandeel equity 1.700 Euro

Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 40%

EP max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 15%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 20 Jaar
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Onrendabele topberekening photovoltaïsche cellen (2 kW – KMO): assumpties CREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Inkomende lening Euro 6.800

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 170

G Inkomsten Euro  = D+E+F 6.800 425 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investering Activa Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

J Aflossing Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839

K Totale lasten lening Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Belasting Euro = U 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216

M Uitgaven = H+K+L -8.500 -173 -572 -582 -592 -602 -614 -625 -638 -651 -664

N Cash flow Euro = G+M -1.700 252 -317 -327 -337 -347 -359 -370 -383 -396 -409

Geactualiseerde CF euro -3.101 -1.700 245 -292 -285 -278 -271 -265 -259 -254 -248 -243

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 13.624 1092 1034 978 926 877 830 786 744 704 666

Onrendabele top €/MWh = (3.101/13.624) *1000 228

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q - Afschrijvingen Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850

R - Rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

S - Investeringsaftrek Euro -1.148

T Belastbaar inkomen -2.083 -908 -880 -850 -818 -786 -751 -715 -677 -637

U Belasting 34% 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216
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Onrendabele topberekening photovoltaïsche cellen (2 kW – KMO): assumpties CREG 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Inkomende lening Euro

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro

G Inkomsten Euro  = D+E+F 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investering Activa Euro

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Aflossing Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Totale lasten lening Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Belasting Euro = U -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

M Uitgaven = H+K+L -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

N Cash flow Euro = G+M 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Geactualiseerde CF euro -3.101 95 90 85 80 76 72 68 64 61 58

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 13.624 631 597 565 535 506 479 454 430 407 385

Resultatenrekening van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P  + Ecologiepremie Euro = F

Q  - afschrijvingen Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R - rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - investeringsaftrek Euro

T Belastbaar inkomen 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

U Belasting 34% -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87
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Bijlage 2: Berekening return on investment voor photovoltaïsche 

cellen (GSC = € 350,00/MWh) 

 
 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid

A Inkomende lening Euro 6.800 Unit grootte 2 kWe

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Unit grootte elektriciteitsdeel 2 kWe

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Bedrijfstijd/vollasturen 850 Uren/jaar

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Economische levensduur 20 Jaar

E Opbrengst GSC Euro 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 Elektrisch rendement 0%

F Ecologiepremie Euro 170

G Inkomsten Euro  = D+E+F 6.800 1.020 850 850 850 850 850 850 850 850 850 Investeringskosten 4250 Euro/kWe

H Investering Activa Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Marktprijs stroom 0,15 Euro/kWh

J Aflossing Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839 Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

K Totale lasten lening Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Belasting Euro = U 506 106 97 87 76 65 53 41 28 14 Investeringsaftrek van toepassing? ja

M Uitgaven = H+K+L -8.500 -375 -774 -784 -794 -805 -816 -828 -840 -853 -866 IA 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

N Cash flow Euro = G+M -1.700 645 76 66 56 45 34 22 10 -3 -16

Ecologiepremie van toepassing? ja

Geactualiseerde CF euro 0 -1.700 605 63 48 36 26 17 10 4 -1 -5 Steunpercentage EP 40%

Verdisconteerde elektriciteitsproductie 8156 1053 928 818 721 635 559 493 434 383 337 EP max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 5%

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Rente lening 5%

P  + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vereiste return on equity 54,25%

Q + GSC Euro = E 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 Equity share in investering 20%

R  - afschrijvingen Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 Debt share in investering 80%

S - rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Vennootschapsbelasting 34%

T - investeringsaftrek Euro -1.148

U Belastbaar inkomen -1.488 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Termijn lening 10 Jaar

V Belasting 506 106 97 87 76 65 53 41 28 14 Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 20 Jaar
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Berekening return on investment voor photovoltaïsche cellen (GSC = € 350,00/MWh) 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Inkomende lening Euro

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Opbrengst GSC Euro 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

F Ecologiepremie Euro

G Inkomsten Euro  = D+E+F 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

H Investering Activa

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Aflossing Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Totale lasten lening Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Belasting Euro -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289

M Uitgaven = H+K+L -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289

N Cash flow Euro = G+M 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561

Geactualiseerde CF euro 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Verdisconteerde elektriciteitsproductie 8156 8 5 3 2 1 1 0 0 0 0

Resultatenrekening van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P  + Ecologiepremie Euro = F

Q + GSC Euro = E 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

R  - afschrijvingen Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T - investeringsaftrek Euro

U Belastbaar inkomen 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

V Belasting -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289
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Bijlage 3: Onrendabele topberekening photovoltaïsche cellen (2 kW – KMO): 

assumpties CREG met vereiste return on equity = 5% 

 

 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 8.500 Euro

Unit grootte 2 kWe WACC 3,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 2 kWe Investering in aanmerking voor IA 8.500 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 850 Uren/jaar Investeringsaftrek 1.148 Euro

Economische levensduur 20 Jaar Investering in aanmerking voor ecologiepremie 425 Euro

Elektrisch rendement 0% Ecologiepremie 170 Euro

Investeringskosten 4250 Euro/kWe Aandeel lening 6.800 Euro

Marktprijs elektriciteit 0,15 Euro/kWh Aandeel equity 1.700 Euro

Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

Investeringsaftrek (IA) ja

Investeringsaftrek van toepassing? 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 40%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 5%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 20 Jaar
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Onrendabele topberekening photovoltaïsche cellen (2 kW – KMO): assumpties CREG met 
vereiste return on equity = 5% 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Inkomende lening Euro 6.800

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 170

G Inkomsten Euro  = D+E+F 6.800 425 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investering Activa Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

J Aflossing Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839

K Totale lasten lening Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Belasting Euro = U 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216

M Uitgaven = H+K+L -8.500 -173 -572 -582 -592 -602 -614 -625 -638 -651 -664

N Cash flow Euro = G+M -1.700 252 -317 -327 -337 -347 -359 -370 -383 -396 -409

Geactualiseerde CF euro -3.119 -1.700 248 -300 -299 -297 -296 -295 -294 -293 -292 -291

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 16.032 1102 1064 1026 990 955 922 889 858 828 799

Onrendabele top €/MWh = (3.119/16.032) *1000 195

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P  + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q  - afschrijvingen Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850

R - rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

S - investeringsaftrek Euro -1.148

T Belastbaar inkomen -2.083 -908 -880 -850 -818 -786 -751 -715 -677 -637

U Belasting 34% 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216
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Onrendabele topberekening photovoltaïsche cellen (2 kW – KMO): assumpties CREG met 
vereiste return on equity = 5% 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Inkomende lening Euro

B Elektriciteitsproductie kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Marktwaarde elektriciteit Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Marktwaarde elektriciteit Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro

G Inkomsten Euro  = D+E+F 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investering Activa Euro

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Aflossing Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Totale lasten lening Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Belasting Euro = U -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

M Uitgaven = H+K+L -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

N Cash flow Euro = G+M 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Geactualiseerde CF euro -3.119 116 112 108 104 100 97 93 90 87 84

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 16.032 771 744 718 692 668 645 622 600 579 559

Resultatenrekening van de investering Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P  + Ecologiepremie Euro = F

Q  - afschrijvingen Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R - rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - investeringsaftrek Euro

T Belastbaar inkomen 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

U Belasting 34% -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87
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Bijlage 4: Onrendabele topberekening wind op land: assumpties CREG 

 

 

 

 
 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 2.732.000 Euro

Unit grootte 2.000,00 kWe Projectrente 5,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 2.000,00 kWe Investering in aanmerking voor IA 2.344.056 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 1.780,00 Uren/jaar Investeringsaftrek 316.448 Euro

Economische levensduur 15 Jaar Investering in aanmerking voor ecologiepremie 273.200 Euro

Elektrisch rendement 0% Ecologiepremie 54.640 Euro

Investeringskosten 1.366,00 Euro/kWe Aandeel lening 2.185.600 Euro

Onderhoudskosten vast Euro/kWe Aandeel equity 546.400 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWh

Marktprijs elektriciteit 0,052 Euro/kWh

Kosten van onbalans 0,004 Euro/kWh

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 86%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 10%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 15%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening wind op land: assumpties CREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A ontvangst lening Euro 2.185.600

B Elektriciteitsproductie kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Marktwaarde elektriciteit €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Marktwaarde elektriciteit Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 54.640

G Inkomsten Euro  = D+E+F 2.185.600 225.150 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

H Investering Euro -2.732.000

I Operationele kosten Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

L Aflossing Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 0 0 0 0 0

M Totale lasten lening Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 0 0 0 0 0

N Belasting Euro = V 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Uitgaven Euro = H+I+M+N -2.732.000 -138.627 -249.173 -252.275 -255.532 -258.951 -262.542 -266.312 -270.271 -274.427 -278.792 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O -546.400 86.523 -78.664 -81.765 -85.022 -88.442 -92.032 -95.802 -99.761 -103.918 -108.282 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

Geactualiseerde CF euro -880.688 -546.400 84.181 -72.449 -71.285 -70.167 -69.092 -68.059 -67.064 -66.107 -65.185 -64.296 43.445 41.125 38.930 36.851 34.884

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 18.081.371 2.286.018 2.163.971 2.048.439 1.939.075 1.835.550 1.737.552 1.644.786 1.556.973 1.473.848 1.395.161 0 0 0 0 0

Onrendabele top €/MWh =( 880.688/18.081.371)*1000 49

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q Marktwaarde elektriciteit Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

R +  Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Operationele kosten Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

T - Afschrijvingen Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200

U - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

V - Investeringsaftrek Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W Belastbaar inkomen Euro -581.818 -256.682 -247.559 -237.981 -227.923 -217.362 -206.273 -194.630 -182.405 -169.569 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

X Belasting Euro 34% 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817
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Bijlage 5: Berekening return on investment voor wind op land (GSC = € 

90,00/MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid

A ontvangst lening Euro 2.185.600 Unit grootte 2000 kWe

B Elektriciteitsproductie kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 Unit grootte elektriciteitsdeel 2000 kWe

C Marktwaarde elektriciteit €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Bedrijfstijd/vollasturen 1780 Uren/jaar

D Marktwaarde elektriciteit Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 Economische levensduur 15 Jaar

E Opbrengst GSC Euro 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 Elektrisch rendement 0%

F Ecologiepremie Euro 54.640 Investeringskosten 1366 Euro/kWe

G Inkomsten Euro  = D+E+F 2.185.600 545.550 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 Onderhoudskosten vast Euro/kWe

H Investering Euro -2.732.000 Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWh

I Operationele kosten Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 Marktprijs stroom 0,051896 Euro/kWh

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 Kosten van onbalans 0,004 Euro/kWh

L Aflossing Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 Investeringsaftrek van toepassing? ja

M Totale lasten lening Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 IA 13,5%

N Belasting Euro = W 88.882 -21.664 -24.766 -28.023 -31.442 -35.033 -38.803 -42.762 -46.918 -51.283 Gedeelte van de investering in aanmerking IA 86%

O Uitgaven Euro = H+I+M+N -2.732.000 -247.563 -358.109 -361.211 -364.468 -367.887 -371.478 -375.248 -379.207 -383.363 -387.728 Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage EP 20%

P Cash flow Euro = G+O -546.400 297.987 132.800 129.699 126.442 123.022 119.432 115.662 111.703 107.546 103.182 EP max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 10%

Geactualiseerde CF euro 0 -546.400 255.702 83.910 60.343 43.317 31.033 22.184 15.819 11.249 7.975 5.634 GSC van toepassing? nee

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 7.288.494 2.016.191 1.484.591 1.093.156 804.929 592.697 436.423 321.354 236.624 174.234 128.295 Prijs GSC 0 Euro/MWh

Rente lening 5%

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Return on investment 165,84%

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 Equity share in investering 20%

P + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Debt share in investering 80%

Q + Opbrengst GSC Euro 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 Vennootschapsbelasting 34%

R - Operationele kosten Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 Termijn lening 10 Jaar

S - Afschrijvingen Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 Afschrijvingstermijn 10 Jaar

T - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 Beleidsperiode 10 Jaar

U - investeringsaftrek Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Belastbaar inkomen -261.418 63.718 72.841 82.419 92.477 103.038 114.127 125.770 137.995 150.831

W Belasting 88.882 -21.664 -24.766 -28.023 -31.442 -35.033 -38.803 -42.762 -46.918 -51.283
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Berekening return on investment voor wind op land (GSC = € 90,00/MWh) 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 11 12 13 14 15

A ontvangst lening Euro

B Elektriciteitsproductie kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Marktwaarde elektriciteit €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Marktwaarde elektriciteit Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro

G Inkomsten Euro  = D+E+F 215.532 215.532 215.532 215.532 215.532

H Investering Euro

I Operationele kosten Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro 0 0 0 0 0

L Aflossing Euro 0 0 0 0 0

M Totale lasten lening Euro = K+L 0 0 0 0 0

N Belasting Euro = W -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Uitgaven Euro = H+I+M+N -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

Geactualiseerde CF euro 0 3.108 2.288 1.685 1.241 914

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 7.288.494 0 0 0 0 0

Resultatenrekening van de investering Jaar 11 12 13 14 15

O Marktwaarde elektriciteit Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

P + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0

Q + Opbrengst GSC Euro

R - Operationele kosten Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

S - Afschrijvingen Euro

T - Rente Euro = K 0 0 0 0 0

U - investeringsaftrek Euro 0 0 0 0 0

V Belastbaar inkomen 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

W Belasting -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817



     

  78/90 

Bijlage 6: Onrendabele topberekening wind op land: assumpties CREG met 

vereiste return on equity = 5% 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 2.732.000 Euro

Unit grootte 2.000 kWe WACC 3,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 2.000 kWe Investering in aanmerking voor IA 2.344.056 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 1.780 Uren/jaar Investeringsaftrek 316.448 Euro

Economische levensduur 15 Jaar Investering in aanmerking voor ecologiepremie 273.200 Euro

Elektrisch rendement 0% Ecologiepremie 54.640 Euro

Investeringskosten 1366 Euro/kWe Aandeel lening 2.185.600 Euro

Onderhoudskosten vast Euro/kWe Aandeel equity 546.400 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWh

Marktprijs elektriciteit 0,052 Euro/kWh

Kosten van onbalans 0,004 Euro/kWh

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 86%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 10%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 5%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening wind op land: assumpties CREG met vereiste return on equity 
= 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A ontvangst lening Euro 2.185.600

B Elektriciteitsproductie kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Marktwaarde elektriciteit €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Marktwaarde elektriciteit Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 54.640

G Inkomsten Euro  = A+D+E+F 2.185.600 225.150 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

H Investering Euro -2.732.000

I Operationele kosten Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

L Aflossing Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 0 0 0 0 0

M Totale lasten lening Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 0 0 0 0 0

N Belasting Euro = X 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Uitgaven Euro = H+I+M+N -2.732.000 -138.627 -249.173 -252.275 -255.532 -258.951 -262.542 -266.312 -270.271 -274.427 -278.792 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O -546.400 86.523 -78.664 -81.765 -85.022 -88.442 -92.032 -95.802 -99.761 -103.918 -108.282 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

Geactualiseerde CF euro -895.182 -546.400 84.990 -74.556 -74.774 -75.022 -75.298 -75.603 -75.936 -76.297 -76.684 -77.099 53.101 51.236 49.436 47.700 46.025

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 19.753.518 2.307.970 2.226.911 2.148.698 2.073.233 2.000.417 1.930.160 1.862.369 1.796.960 1.733.848 1.672.952 0 0 0 0 0

Onrendabele top €/MWh =( 895.182/19.753.518)*1000 45

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q Marktwaarde elektriciteit Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510
R +  Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S - Operationele kosten Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

T - Afschrijvingen Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200

U - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

V - Investeringsaftrek Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W Belastbaar inkomen Euro -581.818 -256.682 -247.559 -237.981 -227.923 -217.362 -206.273 -194.630 -182.405 -169.569 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

X Belasting Euro 34% 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817
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Bijlage 7: Onrendabele topberekening zuivere vaste biomassa: assumpties 

CREG 

 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 70.000.000 Euro

Unit grootte 80.000 kWth WACC 6,8%

Unit grootte elektriciteitsdeel 20.480 kWe Investering in aanmerking voor IA 70.000.000 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 7.800 Uren/jaar Investeringsaftrek 9.450.000 Euro

Economische levensduur 15 Jaar Investeringsaftrek x aanslagvoet 3.212.055 Euro

Elektrisch rendement 26% NCW(IA x aanslagvoet) 3.007.251 Euro

Thermisch rendement WKK 6% Investering in aanmerking voor ecologiepremie 35.000.000 Euro

Referentierendement WKK 85% Ecologiepremie 1.750.000 Euro

Investeringskosten 875 Euro/kWth Ecologiepremie als % van totale investering 3%

Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth Aandeel lening 49.000.000 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWhe Aandeel equity 21.000.000 Euro

Overige operationele kosten 0,022 Euro/kWhe

Energie inhoud secundaire brandstof 13 GJ/ton

Kosten secundaire brandstof 20 Euro/ton

Brandstofkosten te vervangen brandstof 150 Euro/ton of Euro/m3

E-inhoud te vervangen brandstof 39 GJ/ton of GJ/m3

Marktprijs stroom 0,052 Euro/kWh

Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 50%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 15%

Equity share in investering 30%

Debt share in investering 70%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening zuivere vaste biomassa: assumpties CREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Inkomende lening Euro 49.000.000

B Elektriciteitsproductie kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

C Marktwaarde elektriciteit Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

D WKK volume equivalente warmtewaarde m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

E WKK waarde warmtelevering Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

F Opbrengst GSC Euro

G Ecologiepremie Euro 1.750.000

H Inkomsten Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 10.649.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

I Investering Euro -70.000.000

J Operationele kosten Euro -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

K Brandstofkosten Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

L Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

M Aflossing Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 0 0 0 0 0

N Totale lasten lening Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 0 0 0 0 0

O Belasting bedrag Euro =Z1 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

P Uitgaven Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -9.129.555 -12.407.818 -12.477.336 -12.550.330 -12.626.974 -12.707.450 -12.791.950 -12.880.674 -12.973.835 -13.071.655 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Q Cash flow Euro =H+P -21.000.000 1.520.402 -3.507.861 -3.577.379 -3.650.373 -3.727.017 -3.807.493 -3.891.993 -3.980.717 -4.073.879 -4.171.698 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

Geactualiseerde cash flow euro -44.261.779 -21.000.000 1.471.133 -3.177.769 -3.034.112 -2.898.615 -2.770.775 -2.650.121 -2.536.211 -2.428.630 -2.326.991 -2.230.931 -154.201 -144.369 -135.164 -126.546 -118.477

Geactualiseerde elektriciteitsproductie kWh 733.566.266 96.928.440 90.748.172 84.961.965 79.544.693 74.472.832 69.724.359 65.278.655 61.116.413 57.219.561 53.571.176 0 0 0 0 0

Onrendabele top €/MWh = (44.261.779/733.566.266)*1000 60

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R Marktwaarde elektriciteit Euro = C 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

S + Ecologiepremie Euro = G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T + WKK waarde warmtevolume Euro = D 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

U - Operationele kosten Euro = J -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

V - Brandstofkosten Euro = K -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

W - Afschrijvingen Euro -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000

X - Rente Euro = L -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

Y - Investeringsaftrek Euro -9.450.000

Z Belastbaar inkomen Euro -19.366.571 -9.721.785 -9.517.259 -9.302.508 -9.077.018 -8.840.254 -8.591.652 -8.330.620 -8.056.536 -7.768.748 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Z1 Belasting Euro 34% 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587
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Bijlage 8: Berekening return on investment voor zuivere vaste biomassa (GSC = 

€ 90,00/MWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid

A Inkomende lening Euro 49.000.000 Unit grootte 80000 kWth

B Elektriciteitsproductie kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 Unit grootte elektriciteitsdeel 20480 kWe

C Marktwaarde elektriciteit Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 Bedrijfstijd/vollasturen 7800 Uren/jaar

D WKK volume equivalente warmtewaarde m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 Economische levensduur 15 Jaar

E WKK waarde warmtelevering Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 Elektrisch rendement 26%

F Opbrengst GSC Euro 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 Thermisch rendement WKK 6%

G Ecologiepremie Euro 1.750.000 Referentierendement WKK 85%

H Inkomsten Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 24.308.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 Investeringskosten 875 Euro/kWth

I Investering -70.000.000 Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth

J Operationele kosten -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWhe

K Brandstofkosten -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 Overige operationele kosten 0,022 Euro/kWhe

L Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 Energie inhoud secundaire brandstof 13 GJ/ton

M Aflossing Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 Kosten secundaire brandstof 20 Euro/ton

N Totale lasten lening Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 Brandstofkosten te vervangen brandstof 150 Euro/ton of Euro/m3

O Belasting bedrag Euro = Z2 1.940.305 -1.337.958 -1.407.476 -1.480.470 -1.557.114 -1.637.590 -1.722.090 -1.810.815 -1.903.976 -2.001.795 E-inhoud te vervangen brandstof 39 GJ/ton of GJ/m3

P Uitgaven Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -13.771.947 -17.050.210 -17.119.728 -17.192.722 -17.269.366 -17.349.842 -17.434.342 -17.523.067 -17.616.228 -17.714.047 Marktprijs stroom 0,052 Euro/kWh

Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

Q Cash flow =H+P -21.000.000 10.536.122 5.507.859 5.438.341 5.365.347 5.288.703 5.208.227 5.123.727 5.035.002 4.941.841 4.844.022 Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Geactualiseerde cash flow euro 0 -21.000.000 9.041.715 3.480.911 2.531.143 1.839.027 1.334.995 968.190 701.450 507.634 366.927 264.873 Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Geactualiseerde elektriciteitsproductie kWh 310.873.196 85.966.241 63.309.375 46.623.848 34.335.881 25.286.475 18.622.088 13.714.136 10.099.702 7.437.871 5.477.580 Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale meerkost 50%

R Marktwaarde elektriciteit Euro = D 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 GSC van toepassing? nee

S + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prijs GSC 0 Euro/MWh

T + Opbrengst GSC Euro 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

U + WKK waarde warmtevolume Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 Rente lening 5%

V - Operationele kosten Euro = I -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 Return on investment 111,59%

W - Brandstofkosten Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 Equity share in investering 30%

X - Afschrijvingen Euro -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 Debt share in investering 70%

Y - Rente Euro = K -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 Vennootschapsbelasting 34%

Z - Investeringsaftrek Euro -9450000 Termijn lening 10 Jaar

Z1 Belastbaar inkomen -5.708.459 3.936.327 4.140.853 4.355.604 4.581.094 4.817.858 5.066.460 5.327.492 5.601.576 5.889.364 Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Z2 Belasting 34% 1.940.305 -1.337.958 -1.407.476 -1.480.470 -1.557.114 -1.637.590 -1.722.090 -1.810.815 -1.903.976 -2.001.795 Beleidsperiode 10 Jaar
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Berekening return on investment voor zuivere vaste biomassa (GSC = € 90,00/MWh) 

 

 
 

Cash flow van de investering Jaar 11 12 13 14 15

A Inkomende lening Euro

B Elektriciteitsproductie kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

C Marktwaarde elektriciteit Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

D WKK volume equivalente warmtewaarde m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

E WKK waarde warmtelevering Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

F Opbrengst GSC Euro

G Ecologiepremie Euro

H Inkomsten Euro =A+C+E+F+G 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

I Investering

J Operationele kosten -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

K Brandstofkosten -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

L Rente Euro 0 0 0 0 0

M Aflossing Euro 0 0 0 0 0

N Totale lasten lening Euro =L+M 0 0 0 0 0

O Belasting bedrag Euro = Z2 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

P Uitgaven Euro =I+J+K+N+O -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Q Cash flow =H+P -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

Geactualiseerde cash flow euro 0 -12.402 -9.134 -6.726 -4.954 -3.648

Geactualiseerde elektriciteitsproductie kWh 310.873.196 0 0 0 0 0

Resultatenrekening van de investering Jaar 11 12 13 14 15

R Marktwaarde elektriciteit Euro = D 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

S + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0

T + Opbrengst GSC Euro

U + WKK waarde warmtevolume Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

V - Operationele kosten Euro = I -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

W - Brandstofkosten Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

X - Afschrijvingen Euro

Y - Rente Euro = K 0 0 0 0 0

Z - Investeringsaftrek Euro

Z1 Belastbaar inkomen -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Z2 Belasting 34% 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587
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Bijlage 9: Onrendabele topberekening zuivere vaste biomassa: assumpties 

CREG met vereiste return on equity = 5% 

 

 

 
 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 70.000.000 Euro

Unit grootte 80000 kWth WACC 3,8%

Unit grootte elektriciteitsdeel 20480 kWe Investering in aanmerking voor IA 70.000.000 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 7800 Uren/jaar Investeringsaftrek 9.450.000 Euro

Economische levensduur 15 Jaar Investeringsaftrek x aanslagvoet 3.212.055 Euro

Elektrisch rendement 26% NCW(IA x aanslagvoet) 3.094.157 Euro

Thermisch rendement WKK 6% Investering in aanmerking voor ecologiepremie 35.000.000 Euro

Referentierendement WKK 85% Ecologiepremie 1.750.000 Euro

Investeringskosten 875 Euro/kWth Ecologiepremie als % van totale investering 3%

Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth Aandeel lening 49.000.000 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,015 Euro/kWhe Aandeel equity 21.000.000 Euro

Overige operationele kosten 0,022 Euro/kWhe

Energie inhoud secundaire brandstof 13 GJ/ton

Kosten secundaire brandstof 20 Euro/ton

Brandstofkosten te vervangen brandstof 150 Euro/ton of Euro/m3

E-inhoud te vervangen brandstof 39 GJ/ton of GJ/m3

Marktprijs stroom 0,052 Euro/kWh

Kosten van onbalans 0 Euro/kWh

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 50%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 5%

Equity share in investering 30%

Debt share in investering 70%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening zuivere vaste biomassa: assumpties CREG met vereiste return 
on equity = 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Inkomende lening Euro 49.000.000

B Elektriciteitsproductie kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

C Marktwaarde elektriciteit Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

D WKK volume equivalente warmtewaarde m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

E WKK waarde warmtelevering Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

F Opbrengst GSC Euro

G Ecologiepremie Euro 1.750.000

H Inkomsten Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 10.649.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

I Investering Euro -70.000.000

J Operationele kosten Euro -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

K Brandstofkosten Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

L Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

M Aflossing Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 0 0 0 0 0

N Totale lasten lening Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 0 0 0 0 0

O Belasting bedrag Euro =Z1 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

P Uitgaven Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -9.129.555 -12.407.818 -12.477.336 -12.550.330 -12.626.974 -12.707.450 -12.791.950 -12.880.674 -12.973.835 -13.071.655 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Q Cash flow Euro =H+P -21.000.000 1.520.402 -3.507.861 -3.577.379 -3.650.373 -3.727.017 -3.807.493 -3.891.993 -3.980.717 -4.073.879 -4.171.698 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

Geactualiseerde cash flow euro -48.448.838 -21.000.000 1.492.238 -3.316.510 -3.258.092 -3.202.543 -3.149.767 -3.099.670 -3.052.163 -3.007.159 -2.964.575 -2.924.331 -207.970 -200.336 -192.983 -185.900 -179.076

Geactualiseerde elektriciteitsproductie kWh 835.712.503 98.319.026 94.710.234 91.233.903 87.885.170 84.659.353 81.551.939 78.558.582 75.675.096 72.897.448 70.221.753 0 0 0 0 0

Onrendabele top €/MWh = (48.448.838/835.712.503)*1000 58

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R Marktwaarde elektriciteit Euro = C 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

S + Ecologiepremie Euro = G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T + WKK waarde warmtevolume Euro = D 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

U - Operationele kosten Euro = J -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

V - Brandstofkosten Euro = K -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

W - Afschrijvingen Euro -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000

X - Rente Euro = L -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

Y - Investeringsaftrek Euro -9.450.000

Z Belastbaar inkomen Euro -19.366.571 -9.721.785 -9.517.259 -9.302.508 -9.077.018 -8.840.254 -8.591.652 -8.330.620 -8.056.536 -7.768.748 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Z1 Belasting Euro 34% 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587
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Bijlage 10: Onrendabele topberekening meestook: assumpties CREG 

 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 600.000 Euro

Unit grootte 30000 kWth WACC 5,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 11400 kWe Investering in aanmerking voor IA 600.000 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 7000 Uren/jaar Investeringsaftrek 81.000 Euro

Economische levensduur 10 Jaar Investeringsaftrek x aanslagvoet 27.532 Euro

Elektrisch rendement 38% NCW(IA x aanslagvoet) 26.221 Euro

Investeringskosten 20 Euro/kWth Investering in aanmerking voor ecologiepremie 300.000 Euro

Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth Ecologiepremie 60.000 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,002 Euro/kWhe Ecologiepremie als % van totale investering 10%

Overige operationele kosten 0,008 Euro/kWhe Aandeel lening 480.000 Euro

Energie inhoud secundaire brandstof 16 GJ/ton Aandeel equity 120.000 Euro

Kosten secundaire brandstof 125 Euro/ton

Brandstofkosten te vervangen brandstof 112 Euro/ton of Euro/m3

Effectiviteit brandstofsubstitutie 93,3%

E-inhoud te vervangen brandstof 23,9 GJ/ton of GJ/m3

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking Investeringsaftrek 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 50%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 15%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening meestook: assumpties CREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Inkomende lening Euro 480.000

B Elektriciteitsproductie kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Besparing primaire brandstof Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Besparing primaire brandstof Euro 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 60.000

G Inkomsten Euro = A+D+E+F 480.000 3.360.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

H Investering Euro -600.000

I Operationele kosten Euro -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Brandstofkosten Euro -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Aflossing Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Totale lasten lening Euro = K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Belasting bedrag Euro = Y 1.213.159 1.184.979 1.184.298 1.183.583 1.182.832 1.182.044 1.181.216 1.180.347 1.179.434 1.178.476

O Uitgaven Euro = H+I+J+M+N -600.000 -5.553.253 -5.581.433 -5.582.114 -5.582.829 -5.583.580 -5.584.368 -5.585.196 -5.586.065 -5.586.978 -5.587.936

P Cash flow Euro = G+O -120.000 -2.193.169 -2.281.349 -2.282.030 -2.282.745 -2.283.496 -2.284.284 -2.285.112 -2.285.981 -2.286.894 -2.287.852

Geactualiseerde cashflow euro -17.608.684 -120.000 -2.133.816 -2.101.100 -1.989.511 -1.883.876 -1.783.878 -1.689.215 -1.599.603 -1.514.772 -1.434.467 -1.358.447

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 385.093.484 48.687.919 46.088.351 43.627.581 41.298.198 39.093.186 37.005.905 35.030.069 33.159.727 31.389.248 29.713.299

Onrendabele top €/MWh =( 17.608.684/385.093.484)*1000 46

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Besparing primaire brandstof Euro = D 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

R +  Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Operationele kosten Euro = I -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Brandstofkosten Euro = J -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U - Afschrijvingen Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - Rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - Investeringsaftrek Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Belastbaar inkomen Euro -3.569.166 -3.486.258 -3.484.254 -3.482.150 -3.479.942 -3.477.622 -3.475.187 -3.472.630 -3.469.945 -3.467.126

Y Belasting Euro 34% 1.213.159 1.184.979 1.184.298 1.183.583 1.182.832 1.182.044 1.181.216 1.180.347 1.179.434 1.178.476
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Bijlage 11: Berekening return on investment voor meestook (GSC = € 

60,00/MWh) 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Inkomende lening 480.000

B Elektriciteitsproductie kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Besparing primaire brandstof Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Besparing primaire brandstof Euro 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

E Opbrengst GSC Euro 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600

F Ecologiepremie Euro 60.000

G Inkomsten Euro = A+D+E+F 480.000 7.908.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684

H Investering -600.000

I Operationele kosten -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Brandstofkosten -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Aflossing Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Totale lasten lening Euro K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Belasting bedrag Euro -332.910 -361.090 -361.771 -362.486 -363.237 -364.025 -364.853 -365.722 -366.635 -367.593

O Uitgaven Euro = H+I+J+M+N -600.000 -7.099.322 -7.127.502 -7.128.183 -7.128.898 -7.129.649 -7.130.438 -7.131.265 -7.132.134 -7.133.047 -7.134.005

P Cash flow -120.000 809.362 721.182 720.501 719.786 719.035 718.247 717.419 716.550 715.637 714.679

Geactualiseerde cashflow euro 0 -120.000 117.732 2.220 47 1 0 0 0 0 0 0

Verdisconteerde elektriciteitsproductie 7.436.619 7.279.265 154.025 3.259 69 1 0 0 0 0 0

Resultatenrekening van de investeringJaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Besparing primaire brandstof Euro = D 0 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

R  + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600

S - Operationele kosten -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Brandstofkosten = I -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U  - afschrijvingen Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - investeringsaftrek Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Belastbaar inkomen 979.434 1.062.342 1.064.346 1.066.450 1.068.658 1.070.978 1.073.413 1.075.970 1.078.655 1.081.474

Y Belasting -332.910 -361.090 -361.771 -362.486 -363.237 -364.025 -364.853 -365.722 -366.635 -367.593

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid

Unit grootte 30000 kWth

Unit grootte elektriciteitsdeel 11400 kWe

Bedrijfstijd/vollasturen 7000 Uren/jaar

Economische levensduur 10 Jaar

Elektrisch rendement 38%

Investeringskosten 20 Euro/kWth

Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth

Onderhoudskosten variabel 0,002 Euro/kWhe

Overige operationele kosten 0,008 Euro/kWhe

Energie inhoud secundaire brandstof 16 GJ/ton

Kosten secundaire brandstof 125 Euro/ton

Brandstofkosten te vervangen brandstof 112 Euro/ton of Euro/m3

Effectiviteit brandstofsubstitutie 93,3%

E-inhoud te vervangen brandstof 23,9 GJ/ton of GJ/m3

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie 20%

Ecologiepremie max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 50%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

Rente lening 5%

Return on investment 23117%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Bijlage 12: Onrendabele topberekening meestook: assumpties CREG met 

vereiste return on equity = 5% 

 

 

 

 

 

INPUTVARIABELEN Waarde Eenheid Totale investering 600.000 Euro

Unit grootte 30.000 kWth WACC 3,6%

Unit grootte elektriciteitsdeel 11.400 kWe Investering in aanmerking voor IA 600.000 Euro

Bedrijfstijd/vollasturen 7.000 Uren/jaar Investeringsaftrek 81.000 Euro

Economische levensduur 10 Jaar Investeringsaftrek x aanslagvoet 27.532 Euro

Elektrisch rendement 38% NCW(IA x aanslagvoet) 26.221 Euro

Investeringskosten 20 Euro/kWth Investering in aanmerking voor ecologiepremie 300.000 Euro

Onderhoudskosten vast 0 Euro/kWth Ecologiepremie 60.000 Euro

Onderhoudskosten variabel 0,002 Euro/kWhe Ecologiepremie als % van totale investering 10%

Overige operationele kosten 0,008 Euro/kWhe Aandeel lening 480.000 Euro

Energie inhoud secundaire brandstof 16 GJ/ton Aandeel equity 120.000 Euro

Kosten secundaire brandstof 125 Euro/ton

Brandstofkosten te vervangen brandstof 112 Euro/ton of Euro/m3

Effectiviteit brandstofsubstitutie 93,3%

E-inhoud te vervangen brandstof 23,90 GJ/ton of GJ/m3

Investeringsaftrek van toepassing? ja

Investeringsaftrek (IA) 13,5%

Gedeelte van de investering in aanmerking IA 100%

Ecologiepremie van toepassing? ja

Steunpercentage Ecologiepremie (EP) 20%

EP max 1.750.000 Euro

Totale meerkost 50%

GSC van toepassing? nee

Prijs GSC 0 Euro/MWh

Energieverbruik voor transport, handling, … 5%

Rente lening 5%

Vereiste return on equity 5%

Equity share in investering 20%

Debt share in investering 80%

Vennootschapsbelasting 34%

Termijn lening 10 Jaar

Afschrijvingstermijn 10 Jaar

Beleidsperiode 10 Jaar
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Onrendabele topberekening meestook: assumpties CREG met vereiste return on equity = 
5% 

 

 

Cash flow van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Inkomende lening Euro 480.000

B Elektriciteitsproductie kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Besparing primaire brandstof Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Besparing primaire brandstof Euro 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

E Opbrengst GSC Euro

F Ecologiepremie Euro 96.000

G Inkomsten Euro = A+D+E+F 480.000 3.489.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

H Investering Euro -600.000

I Operationele kosten Euro -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Brandstofkosten Euro -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Aflossing Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Totale lasten lening Euro K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Belasting bedrag Euro 1.181.260 1.153.079 1.152.398 1.151.683 1.150.933 1.150.144 1.149.317 1.148.447 1.147.535 1.146.577

O Uitgaven Euro = H+I+J+M+N -600.000 -5.585.152 -5.613.333 -5.614.014 -5.614.729 -5.615.480 -5.616.268 -5.617.096 -5.617.965 -5.618.877 -5.619.836

P Cash flow Euro = G+O -120.000 -2.131.218 -2.219.399 -2.220.080 -2.220.795 -2.221.546 -2.222.334 -2.223.162 -2.224.031 -2.224.943 -2.225.902

Geactualiseerde cashflow euro -18.713.276 -120.000 -2.093.454 -2.103.496 -2.030.233 -1.959.551 -1.891.361 -1.825.574 -1.762.106 -1.700.876 -1.641.806 -1.584.819

Verdisconteerde elektriciteitsproductie kWh 420.706.160 49.155.451 47.428.852 45.762.899 44.155.463 42.604.490 41.107.994 39.664.064 38.270.852 36.926.576 35.629.519

Onrendabele top €/MWh =( 18.713.276/420.706.160)*1000 44

Resultatenrekening van de investering Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Besparing primaire brandstof Euro = D 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

R  + Ecologiepremie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Operationele kosten Euro = I -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Brandstofkosten Euro = J -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U - Afschrijvingen Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - Rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - Investeringsaftrek Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Belastbaar inkomen Euro -3.475.316 -3.392.408 -3.390.404 -3.388.301 -3.386.092 -3.383.773 -3.381.337 -3.378.780 -3.376.095 -3.373.276

Y Belasting Euro 34% 1.181.260 1.153.079 1.152.398 1.151.683 1.150.933 1.150.144 1.149.317 1.148.447 1.147.535 1.146.577


