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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Feedback- en debatmomenten HE 

Participatief traject doorlopen 

Visie / strategie ontwikkelen 

Aanbevelingen formuleren 
Algemeen + concreet waar mogelijk 

Juiste vragen stellen + antwoorden geven waar mogelijk 

Lange termijn (uitdagingen en opportuniteiten) + korte termijn (problemen) 

 

Werkwijze  
‘Chatham House’ Rule: "When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, 

participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the 

speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.“ 

Syntheseverslag (anoniem) 

SERV-rapport als uitgangspunt 

Feedback- en debat 
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Feedback- en debatmomenten HE 

Thema’s: 

 
17/05: Wat willen we met hernieuwbare energie in Vlaanderen 

bereiken? 

 

24/05: Hoe moeten we hernieuwbare energie in Vlaanderen financieel 

ondersteunen? 

 

31/05:  

• Hoe moeten we hernieuwbare energie in Vlaanderen financieel 

ondersteunen? (BIS) 

• Hoe pakken we de niet-financiële barrières voor hernieuwbare 

energie aan? 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Rules of engagement 
4 

Debat  
Debatleider 

Rapporteur SERV-rapport: informatie en aanzet tot aanbevelingen 

vanwege het SERV-secretariaat (nog géén SERV-aanbevelingen) 
• Slides met bollen: boodschap 

• Slides zonder bollen: toelichting 

U 

Verslaggever 

Fire at Will 
Plaats een bom:   

Fire at Command:  
Doe een aanvulling 

Vraag nadere toelichting 

Silence is consent 

Pauzes 
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Deel 1. Hoe moeten we hernieuwbare energie in 

Vlaanderen financieel ondersteunen? (bis) 

 

Voor- en nadelen van  

huidig GSC-systeem en alternatieven  

 

 

 

 

 

5 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Aanzet voor een RIA 

Onderdelen van een RIA 
Titel: exploitatie-ondersteuning voor HE 

Aanleiding en doel (1) 

Opties (2)   

Effecten (3)   

Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, handhaving 

en evaluatie (4)   

Consultatie: slotdebat:  

Informatie voor inspectie van financiën: (5) financiering   

Samenvatting (6) 

Contactinformatie: SERV-secretariaat: abollen@serv.be, 

pvhumbeeck@serv.be, alamote@serv.be  
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Aanzet voor een RIA 

1. Aanleiding en doel 

2. Opties 

3. Effecten 

4. Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, 

handhaving en evaluatie 

5. Financiering 

6. Samenvatting 

7 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

1. Aanleiding en doel 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

1. Aanleiding 

Maatschappelijk probleem 
Klimaat en energiebevoorradingszekerheid (17/05) 

Menselijk gedrag: o.a. onvoldoende HE, aan te pakken door promotie HE 

wat waar wanneer ondersteunen? (17/05) 

financieel ondersteunen (24-31/05) 

Niet-financiële barrières aanpakken (31/05 na pauze) 

Omgevingsanalyse 
Indicaties dat huidig GSC- en WKK-ondersteuningssysteem effectiever, 

efficiënter en met meer sociaal-economische baten kan (SERV-adviezen 

en SERV-rapport) 

Zonder ingrijpen: hoge kosten en onrechtvaardige verdeling van kosten 

en baten hypothekeren draagvlak voor HE (pers) 

Decretaal engagement Vlaamse regering om steun bestaande installaties 

te handhaven 

Omgevingssituatie wijzigde sedert introductie systeem 
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Gewijzigde omgevingssituatie 10 

2000 2010 2020 

Verwachting omtrent EU-

verplichting: keuze tussen 

quotasysteem en tender 

Geen EU-richtlijnen over 

instrumentenkeuze, enkel 

GVO 

EU-richtlijnen? 

Hoop op EU-systeem Geen EU-harmonisatie Wellicht geen EU-

systeem? 

Hoop op marktwerking Beperkte marktwerking Beperkte marktwerking? 

Marktmacht versterkt 

(balancing, …)? 

Hybride quotumsysteem 

was een logische keuze 

Vraag naar herbekijken hybride 

quotumsysteem (opdracht minister) 

10 jaar ervaring 
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1. Beleidsdoelstelling 

Kwantitatieve doelen 
EU-doel:13% HE in 2020? 

Substantieel meer HE: energietransitie 

Zorgen voor een optimaal financieel ondersteuningssysteem 

voor extra private investeringen in HE en blijvende exploitatie 

van private HE-installaties 
Optimaal systeem ↔ optimaliseren bestaand systeem 

Financieel ondersteuningssysteem ↔ niet-financiële barrières 

Private investeringen ↔ publieke investeringen 

Investeringen en exploitatie 

HE: groene stroom en groene warmte 

Voorwaarden optimaal systeem: … 
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12 Past toepassing 

in strategische 

mix?  

Zijn 

verplichtingen 

een goede 

optie? 

ja 

neen Geen steun, noch 

verplichting 

Fase 

technologische 

ontwikkeling ?  

O&O Kapitaal en participatie 

Verplichting 
ja 

demo Immatuur, 

hoge kosten 

Beperkt kostennadeel 

Private investeringen 

Aanpak niet-financiële 

barrières 
Barrières? 

Niet -

financieel 

financieel 

neen 

Publieke investeringen 

(publieke gebouwen, lagere 

inkomens) 

Afbakening 



Voorwaarden voor steunmechanisme(n) 

1. Moet effectief zijn: 
 moet aansluiten bij wat technologie nodig heeft (O&O!) 

 moet aansluiten bij investeringslogica  

 stromingsbronnen of niet 

 Procesgebonden HE of niet (plug and play)/tailormade - standaard  

 zekerheid over voldoende steun, 

 toegang tot private middelen 

 Type investeerder: grote elektriciteitsleverancier, investeringsmaatschappij, 

grote bedrijven, KMO’s, landbouwer, particulier, diverse inkomensgroepen) 

2. Moet efficiënt zijn 
 Strategische mix ondersteunen 

 Gekozen toepassing voldoende steun geven, niet te veel, niet te weinig 

(OT) 

3. Moet rechtvaardig zijn 
 Waar gebeuren investeringen? Overal? Wie geniet er van steun? 

 Wie betaalt? (financiering) 

13 



4. Moet vertrekken vanuit het bestaand systeem 
 Honoreren van bestaande engagementen! (bestaande en geplande projecten 

die certificaten genereren) 

 Omgevingssituatie: marktmacht op energie- en certificatenmarkt 

5. Moet rekening (kunnen) houden met veranderende 

omstandigheden  
 Ander doel, andere strategische mix 

 Ev. naar meer harmonisatie internationaal 

6. Andere criteria (zie 4. uitwerking, uitvoering, administr. lasten) 
 Macro-economische effecten 

 Administratieve criteria (regellast) 

 Procedurele criteria (goedkeuringsprocedure) 

 Maatschappelijke criteria (aanvaardbaarheid van het instrument) 

 Handhaafbaarheid 

 Externe of horizontale integratie 

 Interne of verticale integratie 
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Voorwaarden voor steunmechanisme(n) (bis) 
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Aanzet voor een RIA 

1. Aanleiding en doel 

2. Opties 

3. Effecten 

4. Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, 

handhaving en evaluatie 

5. Financiering 

6. Samenvatting 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

2. Opties 

A. Nuloptie: huidig hybride GSC-systeem 

B. Discussievoorstel SERV-secretariaat 

 

Gesuggereerde alternatieven 

C. Huidig systeem met doorgedreven banding 

D. Huidig systeem met drastische verlaging van de boete 

E. FIT / opkoop 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

2A: Huidig hybride systeem 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

2A. Nuloptie 

Huidige hybride GSC-systeem 

Waarvan quota- en handelssysteem meer uitgehold geraakt 
Meer via minimumsteun: Omwille van druk op certificaatprijs door 

vastgelegde verlaging boete: steeds meer ondersteuning via 

minimumprijzen (als min.p>marktprijs): meer dominante rol van 

netbeheerders op de certificatenmarkt?  

Meer banding: nu reeds banding om windfall profits te beperken 

(afromen certificaatopbrengst als OT< marktprijs) 
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2B. Voorstel SERV-secretariaat 

Maximale investeringssteun (zeker voor stromingsbronnen) 

 

Resterende OT vergoeden via opkoop certificaten door 

DNB of ander opkoopmechanisme 

19 
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2B: Voorstel SERV-secretariaat 
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2B: Voorstel SERV-secretariaat (1) 

Geef certificaten voor GS- en WKKproductie (≠ feed-in) 
Voor bestaande installaties: zoals momenteel vastgelegd 

Voor nieuwe stromingsbronnen: totdat OT is gedekt (vooraf bepaald) 

Voor nieuwe niet-stromingsbronnen: minstens tijdens verwachte levensduur 

Overweeg extra differentiatie naar gelang toepassing (grote/kleine, 

bedrijven/huishoudens, etc.) 

Koop certificaten op aan vastgelegde prijzen per toepassing en 

indienstnamejaar 
Voor bestaande installaties als minP> cert.prijs: minimumsteun 

Voor bestaande installaties als minP< cert.prijs: gemiddelde cert. prijs 

afgelopen jaren voor in aanmerking komende certificaten (huidige banding) 

Voor nieuwe installaties: nieuw vastgelegde prijs op basis van (resterende) 

OT 

Regelmatig update prijzen voor nieuwe installaties 
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2B: Voorstel SERV-secretariaat (2) 

Voorzie opkoopplicht DNB’s of alternatieve opkoopinstantie afh. 

van resultaat financieringsdiscussie (cf. infra) 
DNB: financiering via tarieven, aangerekende kost? 

Andere instantie: financiering via algemene middelen, ev. gespijsd via 

gerichte heffing 

Voorzie opkoopplicht ook voor tav niet-HE-producenten (Bv. 

leveranciers/traders: langetermijn aankoopcontracten voor certificaten) 

Schaf quotumverplichting voor leveranciers af 
Verlaat unieke certificaatprijs 

Zorg voor transparante doorrekening van de kosten 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

2B: Voorstel SERV-secretariaat (3) 
23 

Werk snel omvattend ondersteuningssysteem voor groene warmte 

uit 
Biomassa naar warmtetoepassingen want hoger nuttig rendement (cf. 17/05) 

 

Ken certificaten toe voor groene warmteproductie 
Voor bestaande (bio)WKK: zoals momenteel vastgelegd (cf. supra) 

Voor nieuwe stromingsbronnen: totdat OT is gedekt (vooraf bepaald) 

Voor nieuwe niet-stromingsbronnen: minstens tijdens verwachte levensduur 

Koop certificaten op aan vastgelegde prijzen per toepassing en 

indienstnamejaar 
Voor bestaande installaties als minP< cert.prijs: cert. Prijs voor in 

aanmerking komende certificaten (rek. houden met huidige banding) 

Voor nieuwe installaties: nieuw vastgelegde minimumsteun 
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2C: Meer banding 

Meer banding: minder aanvaardbare certificaten per MWh om 

ondersteuning meer te laten aansluiten bij OT 
 

Bv. ‘Voor de bijstook tot 60 % van biomassa in een kolencentrale met een nominaal 

elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, is slechts een op de twee 

groenestroomcertificaten die uitgereikt zijn voor de productie vanaf 1 januari 

2010, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting. (art. 15 §1 HE-besluit) 

 

Omgekeerde banding: meer aanvaardbare certificaten per 

MWh, om toepassingen waarvoor OT > marktprijs (bv PV) 

toch via unieke certificaatprijs te laten vergoeden (meer 

liquiditeit) 
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2D: Lagere boete 

Verlaging van de boete om certificaatprijs te drukken, 

waardoor meer toepassingen via minimumsteun vergoed 

worden 

 

 

 

2 E: Feed in tarief en opkoop 

 
Opkopen van geproduceerde stroom (incl. groen karakter) 
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 Bemerkingen  
 

1. . 

2. . 

 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Aanzet voor een RIA 

1. Aanleiding en doel 

2. Opties 

3. Effecten 

4. Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, 

handhaving en evaluatie 

5. Financiering 

6. Samenvatting 
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3. Effecten 

A. Nuloptie: huidig hybride systeem 

B. Discussievoorstel SERV-secretariaat 

C. Huidig hybride systeem met doorgedreven banding 

D. Huidig hybride systeem met drastische verlaging boete 

E. FIT /opkoop  
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Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3A. Effecten huidig GSC-systeem 
29 



30 

Quotumverplichting voor 

leveranciers 

Minimumprijzen (FI-achtig) 

Zekerheid minimumprijzen Effectief? 

Investeringsincentive 

en -zekerheid= 

zekerheid over 

voldoende steun 

Certificaatprijzen zijn 

onvoorspelbaar 

Soms geen (voldoende) 

minimumsteun 

Efficiëntie mix?  

Efficiëntie steun? Niet 

teveel 

In theorie (niet in combinatie 

met minimumsteun) 

Steun PV gerechtvaardigd door 

andere baten? 

Windfallprofits door unieke 

certificaatprijs 
Steun sommige PV > OT 

Rechtvaardigheid? Extra incentive leveranciers, 

veel inv. bij dominante speler 

Voor iedereen een gelijk 

incentive 

Vraag naar certificaten is 

onvoorspelbaar 

30 30 
Huidige Vlaamse systeem = hybride 

Extra windfallprofits door 

gebrek aan marktwerking 

Onduidelijke doorrekening 

leveranciers 

Mattheuseffect PV-

investeringen 
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Quotumverplichting voor 

leveranciers 

Minimumprijzen (FI-achtig) 

Rekening bestaande 

en wijzigende 

omstandigheden? 

Instabiliteit vergt vaak 

aanpassingen die zekerheid 

bestaande installaties 

aantasten (quota, boete, 

banding, …) 

Minimumsteun wijzigt alleen 

voor nieuwe installaties 

Versterkt marktmacht Als uitweg voor marktmacht 

Voordeel als naar EU-

quotasysteem 
Voordeel als naar harmonisatie 

EU-feed in tarieven 

Regellast Bepaling quotum is zeer 

moeilijk, vergt glazen bol om 

energieverbruik en HE-

productie te voorspellen 

Bepaling OT (minimumsteun) is 

moeilijk, vergt informatie en 

goed proces 

Minimumsteun als garantie voor 

bestaande installaties 



Effectiviteit Quota (theorie) Huidig hybride 

systeem 

Minimumsteun (theorie) 

Doelbereiking: 

meer HE 

Ja, als geen boete 

betaald 

Ja, rel. meer HE, niet 

altijd absoluut stijgend 

incentive, boete 

Ja, als voldoende steun 

Investeringszeker

heid (effectiviteit) 

Onzekerheid 

certificaatprijs en 

afzet 

Niet alle toepassingen 

voldoende 

minimumsteun 

Zekerheid voor alle 

(bestaande) 

toepassingen 

Efficiënte mix Ja, bij goede 

marktwerking 

Geen voldoende 

marktwerking en 

minimumprijs PV 

Afhankelijk van keuze 

Efficiënt 

steunbedrag 

Redelijk als weinig 

kostenverschillen, 

zoniet windfallprofits,  

Windfallprofits door 

quota, iets beperkt 

door banding, te hoge 

minimumprijs sommige 

PV 

Ja, bij goede bepaling op 

basis van OT 

Rechtvaardigheid Incentive voor 

leverancier 

Beter voor 

leveranciers en 

kapitaalkrachtigen 

Exploitatiesteun 

bevoordeelt 

kapitaalkrachtigen 

Regellast Quota bepalen Veel kosten voor 

instandhouding quota 

en minimumsteun 

Minimumsteun bepalen 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3A. Effecten huidig hybride systeem 

Positieve aspecten komen van minimumsteun-luik 
Investeringszekerheid – halen doelstelling 

Negatieve aspecten komen van quotum-luik omdat voordelen 

van quotum zich niet kunnen manifesteren 
Door gebrek aan marktwerking elektriciteitsmarkt: marktmacht op 

certificatenmarkt bestendigt marktmacht elektriciteitsmarkt (cf. infra) 

Door grote kostenverschillen: windfall profits door quota 
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Geen investeringsincentive bij te laag quotum:  

energiebesparing kan absoluut investeringsincentive 

verminderen 

  

34 

Verhouding beschikbare GSC-certificaten tov in te 
leveren certificaten op 31/03 

 

Verhouding beschikbare WKK-certificaten tov in 
te leveren certificaten op 31/03 

 

 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Overschot van voorgaande ronde

Productie bestaande installaties

In te leveren GSC op 31/3

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Overschot van voorgaande ronde

Productie bestaande installaties

In te leveren WKC op 31/03



35 Windfallprofits eigen aan quotumsysteem 

MWh

€/MWh

Marginale kostencurve 

HE-productie

Elektriciteitsprijs

Quotum

Vergoeding door verkoop 

van certificaten

Certificaatprijs

Producentensurplus zonder 

certificatensysteem
Vergoeding door verkoop 

van elektriciteit

Productiekosten

Producentensurplus

door certificatensysteem



Overzicht efficiëntieverliezen GSC 
36 

Mio € /jaar 2002-2010 Mogelijke oplossing ? 

Windfall profits door certificatensysteem 

en hogere certificaatprijs (gebrek 

marktwerking) 2010 

45-103 335 - 560 •Marktwerking: lukt niet 

•Boeteprijs dalen: nadelen 

•Banding 

•Effectief of symptomatisch? 

Doorrekening GS/WKK-bijdrage? ? ? •Toezicht? Neen 

•Omweg leverancier 

schrappen 

Oversubsidiëring PV > OT  

Bestaand 2010 

Nieuw zonder versnelde afbouw (2020) 

Niet met versnelde afbouw 

 

95 – 130 

 

70 – 150  

20 - 80 

•Correcte vergoeding 

Meerkost minimumprijs PV (2010) 175 1700 (2010-

2020) 

•Gerechtvaardigd door 

secundaire baten? 
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Boete 

HE-OT 

Groenestroomproducent 

Minimumprijz

en 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroomleverancier 

Voordeel leverancier bij 

slechte marktwerking 

Door-

gerekende 

certificaatprijs 

Voordeel HE-producent bij quota 

Aangerekende systeemkost leverancier 

(aankoopmechanisme) 

Leveranciers rekenen hogere certificaatkost door 
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Aangerekende bijdrage GS en WKK in verhouding tot quota, boete en marktprijs 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2007 2008 2009 2010 2011

c€
/k

W
h

Electrabel Customer Solutions Luminus
Nuon Essent Belgium
Lampiris Belpower
EBEM 100% GSC- en WKK-boete volgens quota 31/03/n+1
100% GSC- en WKK-marktprijs volgens quota 31/03/n+1

Aangerekende bijdrage GS en WKK is ± boeteprijs 



Prod. kost Voordeel 

Groenestroombijdrage is geen indicatie van aangerekende kosten 

Totaalprijs telt 

Kan als marketing slecht werken voor HE 

GSB 

Totaalprijs 

Totaalprijs 

GSB Prod. kost 

Prod. kost Kost GSC 

Prod. kost Kost GSC 

GSB = kost GSC 

GSB > kost GSC 

GS-bijdrage is vrij te kiezen stuk in totaalprijs 
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Doorrekening door leveranciers 

Onduidelijk hoeveel wordt doorgerekend 
Groenestroombijdrage in verhouding tot quotum en boeteprijs 

Groenestroombijdrage is meer marketing 
• GSB kan groter zijn dan kosten: HE in slecht daglicht plaatsen 

• GSB kan kleiner zijn dan kosten (ev. deel in rest van prijs) 

Geen zicht op kostenstructuur (ook VREG niet) – vrije markt 

Totaalprijs telt 

 

 

Afschaffing groenestroombijdrage geen garantie tot prijsverlaging 
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41 

Windfall profits door certificatensysteem en gebrek aan marktwerking 

 

C: Aangerekende bijdrage GS en WKK is ± boeteprijs 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3A: Effecten huidig hybride systeem 

Goede marktwerking is conditio sine qua non voor quotasysteem 

Anders extra bevoordeling van bestaande, dominante, 

geïntegreerde spelers 

Anders extra windfall profits 

 

Landen met quota zijn matig geconcentreerd … behalve in 

België 
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Landen met quota zijn matig geconcentreerd … behalve in België 

Landen met leveranciers die hopen op quota zijn matig 

geconcentreerd (bv. Nederland)  
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Marktmacht op Vlaamse elektriciteitsmarkt! 
44 

Marktmacht door Oorzaak Oplossen door 

A. Omvang Concentratie in 

productie en 

leveringen 

Fed: verkoop 

productiecapaciteit 

Vl.: nieuwe capaciteit voor 

nieuwkomers (Eon-centrale), … 

B. Structuurvoordelen Verschillen in 

productiekosten 

Fed: nucleaire rente 

C.(versterkt door) 

Vlaams beleid 

Verschillen in 

voordelen 

quotasysteem 

Vl: afschaffing quota 

Hierna: Extra toelichting over  

marktwerking op elektriciteitsmarkt  

en op certificatenmarkt in Vlaanderen 



A. Marktmacht door omvang 
45 

2010 (Vlaanderen) Productiecapaciteit 

(HE- en niet-HE)  

Leveringen Leveringen DN 

Electrabel 72% 68,7% 66,4% 

SPE/EDF 15% 14,6% 17,2% 

Eon 9% 3,1% 3,7% 

Nuon 5,8% 

Tessenderlo Chemie 2,4% 

Andere (allen < 2%) 5,3% 5,9% 

Concentratie is zeer hoog, bij productie én leveringen 

Dominante, geïntegreerde spelers 

HHI: 5500 (vanaf 2000 sterk geconcentreerd) 



B. Marktmacht door verschillen productiekosten 

Steun voor HE in principe om HE concurrentieel te maken met 

niet-HE 

Maar producenten hebben erg verschillende kosten 

Moeilijk om level playing field te creëren 

 

Hoe werkt marktmacht door verschillen in productiekosten? 
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Nucleair Prod. kost Voordeel 

Verkoopprijs elektriciteit 

Niet-HE/niet nucleair Prod. kost 

Productiesteun 

HE 
Prod. kost 

P
R

O
D

U
C

E
N

T
E

N
 

Gegunde IRR 

Geen volledige level playing field op productiezijde door ongelijk kostenprofiel, 

ondanks steun 

Afroming winsten – nucleaire rente? 

Nucleaire rente 

Marktmacht door VERSCHILLEN in PRODUCTIEKOSTEN 



Verkoopprijs 

Nucleair 
Prod. kost Voordeel 

Verkoopprijs 

Niet-HE/niet nucleair 
Prod. kost 

FI-premie 

HE 

Prod. kost 

P
R

O
D

U
C

E
N

T
E

N
 

Gegunde IRR 

Geen volledige level playing field op productiezijde, door ongelijke marktmacht 

Intermittentie HE geeft extra voordeel aan dominante speler 

FIP betaalt in principe voor extra kost door gebrek aan marktmacht  

Verkoopprijs elektriciteit 

Verkoopprijs el. 

Bv. marktmacht 

in bepaalde 

segmenten 

Bv. door gebrek 

marktmacht, door 

balancingkosten 

Verkoopprijs elektriciteit 

Marktmacht door OMVANG 



Marktaandelen 2008 

elektriciteitslevering 

49 Electrabel heeft groot aandeel in vrijgestelde grote leveringen 



Welke prijs krijgt HE-producent voor HE-elektriciteit? 

Kleine en vaak ook grote spelers: via LT-contracten, meestal 

met grote leveranciers (bankvereisten) 
LT-evolutie elektriciteitsprijzen 

Lagere prijzen bij intermittente bronnen (balancingkost) 

Wellichte lagere prijzen als HE-producent niet gelieerd aan leverancier 

 

Grote spelers: ev. via beurs 
Flexibele HE kan inspelen op elektriciteitsprijzen en op piekmomenten 

produceren als net behoefte heeft → hogere elektriciteitsprijs (afweging 

relatief hoge variabele kost – prijs) 

Must-run HE kan minder inspelen op elektriciteitsprijzen. Hoge 

opbrengst bij piekvraag, lage (negatieve) opbrengst bij dalvraag → 

variabele elektriciteitsprijs (afweging relatief lage variabele kost – prijs) 
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C. Extra marktmacht door huidig hybride systeem?  

Certificatenmarkt 

I. Aanbod van certificaten 

II.Vraag naar certificaten 

III. Matching van vraag en aanbod 

52 



I. Aanbod certificaten 

Aanbod: Spreiding HE-productie 
Electrabel en SPE: dominant aan aanbodzijde GSC-markt 

Nieuwkomers grote spelers: Electrawinds, Aspiravi, E.on (biomassa van 

Langerlo), Stora Enso, Sleco, Katoennatie, Colruyt, Enfinity, …).  
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Producent Geen 

HE Niet-HE en HE Niet-HE 

Leverancier Aanbod Aanbod (netto-

aanbod) 

Geen leverancier Aanbod Aanbod 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

3A: Effect huidig hybride systeem 

Quotumsysteem stimuleert vooral investeringen door 

bestaande elektriciteitsbedrijven en (grote) kapitaalintensieve 

nieuwe HE-bedrijven 
Extra incentive voor leveranciers 

Extra risico’s marktsysteem vergt kapitaalkrachtige partners 

Relatief weinig coöperatieven 

Quotum zonder voldoende minimumsteun (bv WKK) 

benadeelt kleine investeerders. Ze raken bij overaanbod hun 

certificaten niet kwijt. 

 

Dominante speler energiemarkt is  

dominante aanbieder certificaten 
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Producenten waaraan GSC werden toegekend en het vermogen van hun installaties  

Producent Technololgie Aantal 
 Vermogen 

in Kwe  
% pro-
ducent 

Electrabel biogas - overig 3        5.117  

24,92% 

Electrabel biogas - stortgas 2        1.369  

Electrabel biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  1       81.000  

Electrabel biomassa uit huishoudelijk afval 2       15.500  

Electrabel biomassa uit land- of bosbouw (Max Green) 1     130.000  

Electrabel windenergie op land 12       68.310  

Electrabel zonne-energie 15        4.351  

SPE biomassa uit land- of bosbouw 1       80.000  

7,46% SPE windenergie op land 5       11.500  

SPE zonne-energie 1             26  

Electrawinds biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  2       35.600  

5,63% Electrawinds windenergie op land 9       32.100  

Electrawinds zonne-energie 1        1.308  

Aspiravi windenergie op land 15       66.560  

5,60% 
Aspiravi biogas - overig 2        1.481  

Aspiravi waterkracht 2           160  

Aspiravi biogas - stortgas 2           513  

E.on biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  2       55.700  4,54% 

Stora Enso biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  2       47.125  3,84% 

Sleco biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  1       39.000  3,18% 

Katoennatie  zonne-energie 29       37.777  3,08% 

 

Colruyt (fraxicor) biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  1       25.000  

2,86% Colruyt windenergie op land 3        6.200  

Colruyt zonne-energie 19        3.882  

Enfinity zonne-energie 139       30.064  2,45% 

Ecopower waterkracht 4           153  

2,22% 
Ecopower windenergie op land 4       26.200  

Ecopower zonne-energie 11           637  

Ecopower biomassa uit land- of bosbouw 1           200  

A&S biomassa gesorteerd of selectief ingezameld  1       24.990  2,04% 

Groep Machiels  zonne-energie 8       11.273  

1,85% Groep Machiels  biogas - stortgas 1        7.259  

Groep Machiels  biogas - overig 2        4.136  

Vleemo windenergie op land 4       15.000  1,22% 

WDP zonne-energie 16       11.409  0,93% 

Fortech  windenergie op land  3       10.000  0,82% 

De Becker electro biomassa uit land- of bosbouw 5        9.755  0,80% 

Seeba windenergie op land  1        9.000  0,73% 

Beauvent windenergie op land  2        3.900  
0,35% 

Beauvent zonne-energie 5           411  

Aquafin biogas RWZI  15        4.276  0,35% 

Hooge Maey biogas - stortgas 1        4.093  0,33% 

Shanks Biogas biogas - overig 1        4.024  0,33% 

IVM biomassa uit huishoudelijk afval 1        4.000  0,33% 

overige    1419     296.282  24,15% 

TOTAAL    1777  1.226.642  100% 

 

Quotumsysteem stimuleert vooral investeringen door 

bestaande elektriciteitsbedrijven en (grote) kapitaalintensieve 

nieuwe HE-bedrijven (typisch) 
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Quotumsysteem: weinig door co-operaties en landbouw 

in windcapaciteit  
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Geïnstalleerd vermogen inzake windenergie naar exploitant 

 

Electrabel domineert ook geïnstalleerd windvermogen 
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Op ongeveer 3 mio 

toegekende certificaten 

Ontvangers GSC-certificaten 

(2009) 

Electrabel domineert aanbodzijde van certificaten 

VREG publiceert geen cijfers over toekenning per actor 



Overaanbod: HE- en WKK-producenten raken certificaten niet kwijt 
59 

Certificaten in 

portefeuille na 

inleverronde 

4,3 mio uitgereikt in 2010 3 mio uitgereikt in 2010 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Quotumverplichting op leveranciers benadeelt HE-

producenten die niet leveren en zonder link met een 

leverancier ten opzichte van HE-producenten die ook 

leverancier zijn. HE-producenten (niet-leveranciers) zijn 

afhankelijk voor afzet afhankelijk van marktfundamentals 

waarop ze weinig of geen vat hebben.  

 

3A: Effect huidig hybride systeem 
60 

Producent Geen 

HE Niet-HE en HE Niet-HE 

Leverancier 

Geen leverancier 



II. Vraag certificaten 
61 

Producent Geen 

HE Niet-HE en HE Niet-HE 

Leverancier 

Geen leverancier 

Vraag: Leveranciers elektriciteit 

• moeten elektriciteit afzetten 

• moeten certificaten voorleggen 



62 Certificaatbehoefte 

van leveranciers 

Zelf HE 

produceren 

Certificaten 

aankopen 
Boete betalen 

Boeteprijs is maximumprijs voor certificaten 

Technologieën duurder dan boeteprijs zijn (zonder minimumsteun) niet interessant 

Kostprijs Aankoopprijs Boeteprijs 
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3A. Effect huidig hybride systeem 

Quotumverplichting op leveranciers benadeelt leveranciers 

zonder HE-productiecapaciteit (bestaande en nieuwe) 
Leveranciers met eigen HE-productiecapaciteit genereren certificaten 

aan kostprijs (niet in statistieken – niet verhandeld) 

Leveranciers zonder eigen HE-productiecapaciteit of met duurdere HE-

productiecapaciteit verkrijgen certificaten aan hogere prijs 

 

63 

Producent Geen 

HE Niet-HE en HE Niet-HE 

Leverancier 

Geen leverancier 



Dominante spelers elektriciteitsmarkt zijn dominante vragers op certificaatmarkt 

en betalen lage prijs 

64   

Marktaand

eel el. 2008 

Vraag GSC 

2010   

Transactie

prijs (€) 

Electrabel NV 

Met ECS 

72% 921.299 55% 106,37 

SPE N.V. 13% 244.245 15% 103,21 

Nuon Belgium NV 150.800 9% 108,62 

E.ON Belgium NV 106.621 6% 110,24 

Essent Belgium NV 77.752 5% 105,49 

Eneco Energie International 

BV 52.137 3% 106,22 

Ecopower cvba 35.388 2% 109,15 

E.ON Energy Trading GmbH 24.800 1% 112,50 

E.ON Energy Sales GmbH 23.642 1% 112,50 

Wase Wind CVBA 11.740 1% 110,75 

EDF Belgium NV 5.918 0% 108,33 

Electrabel Customer Solutions 3.770 0% 110,35 

Lampiris nv 2.628 0% 106,26 

RWE Supply & Trading 1.750 0% 108,75 

Anode BV 1.156 0% 108,00 

DB Energie GmbH 1.054 0% 120,00 

Belpower 420 0% 109,75 

Essent Energy Trading BV 109 0% 109,00 

  1.665.229 100%   



Electrabel staat voor 55% van vraag naar certificaten 
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1,6 mio 2 mio 
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III: Matching vraag en aanbod certificaten 

Aankoopprijs is afhankelijk van  
boeteprijs (vaak bepalende factor in contracten – teken van marktmacht 

bij certificaten) 

vraag naar certificaten (quota, energievraag, spreiding vraag, HE-

productie leveranciers) 

aanbod certificaten (productie van andere HE-producenten, verhouding 

minimumprijzen) 

onderhandelingspositie: gelieerd? Dominant? 
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Certificaatbehoefte 

Zelf HE 

produceren 

Certificaten 

aankopen 
Boete betalen 

 

 

Bilaterale 

(LT)contracten 
Beurs 

Marktprijs 

afhankelijk van 

vraag en aanbod 

Prijs afh. van 

onderhandelings-

positie 
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Prijzen GSC op bilaterale handel ten opzichte van beschikbaarheid 
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Op KT: Certificaatprijs, gelieerd aan boete (LT-contracten→ 

dominantie leveranciers), ondanks overschot  
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Belpex nauwelijks handel 2010 

datum Aantal GSC Prijs 

8/12/2010 897 82 Eur 

17/11/2010 96 80 Eur 

13/10/2010 0 Undefined 

15/09/2010 Cancelled Cancelled 

16/06/2010 2000 86,25 Eur 

19/05/2010 1350 86,25 Eur 

21/04/2010 1200 85,75 Eur 

10/03/2010 1150 85,5 Eur 

10/02/2010 1900 85 Eur 

13/01/2010 750 84,15 Eur 
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Boete 

HE-OT 

HE-producent 

AANBOD 

Minimumprijz

en 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroomleverancier 

VRAAG 

Voordeel HE-producent bij 

quota = windfallprofits 

Matching vraag en aanbod: Onderhandelen 

over certificaten 

Marktmacht op elektriciteitsmarkt geeft marktmacht aan vraagzijde op certificatenmarkt 

Marktmacht bepaalt mee wie wat haalt uit onderhandeling (dominante speler eerder veel, 

andere eerder minder) 

HE-producenten zullen wellicht iets meer verdienen dan via minimumsteun 



71 

Windfall profits door certificatensysteem en gebrek aan marktwerking 

 

dominante 

speler 



Betaalde 

certificaatprijs 
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Boete 

HE-OT 

HE-producent 

Minimumprijz

en 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroomleverancier 

Onderhandelen over certificaten: lagere minp 

Minimumsteunbepaling is erg belangrijk in hybride certificatensysteem 

Minimumsteun bepaalt mee de onderhandelingspositie van HE-producenten (aanbieders) 

Bij onvoldoende minimumsteun bestaat gevaar dat certificaatprijs OT niet dekt (vooral bij 

must-run HE).  



Minimumprijz

en 
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Boete 

HE-OT 

HE-producent 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroomleverancier 

Onderhandelen over certificaten: lagere boete 

Boetebepaling is erg belangrijk in hybride certificatensysteem 

Boete bepaalt mee de onderhandelingspositie van leveranciers (vraag certificaten) 
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Samengevat 
74 

Producent 

HE Niet-HE en HE Niet-HE geen 

Leverancier Overschot Tekort 

(overschot) 

Alles tekort Alles tekort 

Geen leverancier Overschot Overschot 

Aanbod 

Vraag 
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Impact quotumverplichting bij leverancier 

op marktwerking? (samengevat) 

Voordeel voor leveranciers met HE-productiecapaciteit tov 

leveranciers zonder HE-productiecapaciteit: kostenvoordeel, 

zekere aanvoer 

Voordeel voor leveranciers met groot marktaandeel 

elektriciteitsmarkt tov leveranciers met klein marktaandeel: 

marktmacht vraagzijde certificaten, lage prijs 

Voordeel voor HE-producenten met groot marktaandeel 

certificatenmarkt tov andere aanbieders van certificaten: 

marktmacht aanbodzijde certificaten, hogere prijs, zekere 

afzet) 
→ dominante speler heeft sterkere onderhandelingspositie op 

certificatenmarkt dan andere door marktmacht aan vraag- en 

aanbodzijde 
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Wie wint bij quotumplicht op leveranciers? 

Steeds: dominante geïntegreerde spelers (niet-HE/HE-producent 

en leverancier) 
Voordeel tov niet HE-producerende concurrenten:  
• cert. aan kostprijs,  

• voordeel bij schaarste (gegarandeerde toevoer) 

Voordeel tov HE-producerende concurrenten 
• lage productiekosten (beschikken over steenkoolcentrales) 

• onderhandelingskracht op certificaatprijs door dominantie (en dus windfallprofits 

van HE-producenten te beperken) 

• Voordeel bij overaanbod (gegarandeerde afzet van certificaten- 

Soms: HE-producenten: Als vraag naar certificaten (schaarste): 

verkoopprijs certificaten > minimumprijzen (OT) 
Zij pleiten voor voldoende hoge quota (om schaarste te creëren) 

Zij pleiten voor hoge boetes (om marge te creëren, in verhouding tot hun OT) 
 
 ‘Vreemde’ coalitie van HE-producenten en klassieke spelers 
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Wie verliest bij quotumplicht op leveranciers? 
77 

Verbruikers, excl. Zelfproducenten: efficiëntieverliezen worden 

doorgerekend 

LT-draagvlak voor HE 
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Samengevat 

Efficiëntieverliezen 
Windfallprofits 

Extra windfall profits door gebrek marktwerking 

Onduidelijke doorrekening door leveranciers 

Quotumverplichting op leveranciers 
Bevoordeelt dominante geïntegreerde spelers 

Baat van quotum? 

Zorgt voor ondoorzichtigheid: verdeling kosten netbeheerder en 

leverancier, onduidelijke doorrekening op factuur 

Inherent instabiel 
vergt blijvend gesleutel aan fundamentals zoals quota (want niet 

voorspelbaar - overschotten), boeteprijs, banding, minimumprijzen (voor 

investeringszekerheid, meer differentiatie) 

Tenzij bereid om investeringen (tijdelijk) te laten stilvallen als quotum 

gehaald (quid non?) 
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 Bemerkingen  
 

1. . 

2. . 
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3B. Effecten voorstel SERV-secretariaat 
80 
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Vergelijking tov huidig quotumsysteem 

1. Effectiever 
Geen rem op investeringen als quotum gehaald 

Meer investeringszekerheid mits ‘voorspelbare’ certificaatprijsbepaling 

(OT-bepaling, cf. supra) 
• In quotumsysteem: onbekende evolutie marktprijs in f (realisatie potentieel) 

• Wel opletten met asymmetrische informatie (ook in hybride systeem) 

 

2. Efficiëntiewinst – minder efficiëntieverliezen 
Gedifferentieerde ondersteuning ipv unieke certificaatprijs  

Meer gerichte sturing mogelijk naar type toepassing (eenvoudiger en 

doorzichtiger dan banding): (GSC-certificaten = GSC-productie) 

Lagere ondersteuning mogelijk door fiscale voordelen en minder 

investeringsrisico 
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Feed in bonus (productiebonus) 82 

MWh

€/MWh

Marginale kostencurve 

HE-productie

Elektriciteitsprijs

Vergoeding door verkoop 

van elektriciteit

Vergoeding door feed-in-bonus
Vergoedingsniveaus 

voor de diverse 

technologieën 



Overzicht: efficiëntieverliezen GSC 
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Mio € /jaar 2002-2010 Mogelijke oplossing ? 

Windfall profits door certificatensysteem 

en hogere certificaatprijs (gebrek 

marktwerking) 2010 

45-103 335 - 560 •Marktwerking: lukt niet 

•Boeteprijs dalen: nadelen 

•Banding 

•Effectief of symptomatisch? 

Doorrekening GS/WKK-bijdrage? ? ? •Toezicht? Neen 

•Omweg leverancier 

schrappen 

Oversubsidiëring PV > OT  

Bestaand 2010 

Nieuw zonder versnelde afbouw (2020) 

Niet met versnelde afbouw 

 

95 – 130 

 

70 – 150  

20 - 80 

•Correcte vergoeding 

Meerkost minimumprijs PV (2010) 175 1700 (2010-

2020) 

•Gerechtvaardigd door 

secundaire baten? 
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Vergelijking tov huidig systeem 
3. Rechtvaardiger 

Door prefinanciering meer investeringen door minder kapitaalkrachtigen 

Door opheffing leveranciersverplichting minder bevoordeling bestaande 

marktspelers, geïntegreerde spelers met grote projecten 

4. Bouwt verder op huidig systeem 

5. Kan rekening houden met omstandigheden 
Onafhankelijk van succes inzake marktwerking 

Ev. eenvoudiger om tot afstemming met Wallonië/EU te komen 

6. Minder regellast (andere criteria) 
Vermijden inherente stabiliteit quotumsysteem; quotumbepaling 

Beheersbaarheid en transparantie inzake kosten 
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Hybride quotum – meer 

banding 

Voorstel 

Overheid (VEA, kabinet, 

regering, adviesraden, 

parlement) 

Keuze ondersteunde 

toepassingen 

Keuze ondersteunde 

toepassingen 

Bepaling minimumprijzen - OT Bepaling prijzen - OT 

Bepaling banding 

Bepaling boete 

Bepaling quota 

VREG VREGcertificatendatabank VREGcertificatendatabank 

Controle certificatenmarkt: p, vol. 

Belpex: kosten? 

Controle inlevering quotum 

Vestiging en inning boete: 

gerechtskosten 

Boete-inkomsten ? 

Controle verkoop DNB 
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Hybride quotum – meer banding Voorstel 

DBN Opkoop PV Opkoop PV 

Opkoop niet-PV 

Uitschrijven tender certificaten 

Verkoop certificaten 

Doorrekening DNT: melding CREG Doorrekening DNT: melding CREG 

Leveranciers Aankoop certificaten 

Marktverkenning, onderhandeling, 

ev. contracten 

Indiening certificaten 

Beslissing inzake banking 

Doorrekening DNT klant Doorrekening DNT klant 

HE-producenten Aanvraag certificaten Aanvraag certificaten 

Marktverkenning, onderhandeling, 

ev. contracten 

Verkoop certificaten Verkoop certificaten 

Beslissing inzake banking 
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Overgang naar uitsluit. minimumsteun? 

Meer stop and go? 
Huidig GSC hobbelig parcours – stop & go in hybride karakter 

Als financiering door algemene middelen: misschien aandachtspunt 

Als financiering via energieprijzen: neen (nu ook minimumsteun) 

Geen incentive tot innovatie? 
Belang van degressieve ondersteuning in tijd 

Differentiatie binnen de technologieën/toepassing naar innovatiesterkte 

Concurrentie mogelijk door selectie van ondersteunde technologieën 

Naar internationaal marktmechanisme? 
Kleine kans 

Implementeerbaar bovenop certificatentoekenning 
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Quotum weg, wat verliezen we dan? 

Effectiviteit 

Garantie op doelbereik? Zekerheid realisatie HE-doelstelling? 
HE-doelstelling >> GSC-doelstelling (ook geen zekerheid over GW) 

Ev. GS-doelen >> GSC-quotum (Niet in aanmerking komende 

certificaten, Niet certificaatplichtige leveringen) 

Stuurbaar in functie van wijzigende ambitie 

Specifiek incentive op leveranciers? 
Waarom daar vooral investeringen? extra marktmacht?, lagere kosten 

(differentiatie naar gelang actor?) 

 

Efficiëntie 

Efficiëntie HE-mix (sowieso niet in combinatie met 

minimumsteun): naar ondersteuning strategische HE-mix 
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3B: Effect voorstel SERV-secretariaat 

Wie wint? 
Verbruiker (niet zelfproducent): minder inefficiënties 

Niet-dominante HE-producent: minder afhankelijkheid van dominante 

leveranciers, zekerheid ondersteuning en afzet certificaten, meer 

draagvlak 

VREG: meer tijd voor andere taken (marktwerking, opvolging prijzen) 

 

Wie verliest? 
Dominante spelers op elektriciteits- en certificatenmarkt 
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 Bemerkingen  
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3. Effecten van alternatieven 

C. Meer banding 

D. Drastische verlaging boete 

E. FIT/opkoop 
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92 

Windfall profits door certificatensysteem en gebrek aan marktwerking 

 

-Aangerekende bijdrage GS en WKK is ± boeteprijs 

Doorgedreven 

BANDING 

Boeteverlaging 



3C: Meer banding? 
93 

OT Banding berekend op 

certificaatprijs = 100 

Groene 

stroomproductie 

Certificaten 

Biomassabijstook 50 1 op 2 aanvaardbaar  

 


 

Wind 85 5 op 6  

 

 

 
Vergisting 92 9 op 10  

(of 92 op 100?) 
  

PV 250 alles   

20 14 

OT bij wijze van voorbeeld 

Certificaatprijs 100 bij wijze van voorbeeld 

8 op 10 reëel? 



Meer banding leidt tot meer HE-productie 
94 

OT Banding berekend op 

Certificaatprijs = 100 

Groene 

stroomproductie 

Certificaten 

Biomassabijstook 50 1 op 2 aanvaardbaar  

 


 

Wind 85 5 op 6  

 

 

 
Vergisting 92 9 op 10  

(of 92 op 100?) 
  

PV 250 alles   

28 20 

OT bij wijze van voorbeeld 

Certificaatprijs 100 bij wijze van voorbeeld 

Niet kostenverlagend, wel ambitieverhogend 
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Meer banding, een oplossing? 
95 

Effectief Impliciete verhoging quotum, meer HE-productie (tenzij 

verlaging quotum omwille van kostentoename, 

onvoorspelbaar) 

Kan minder nauwkeurig aansluiten bij onrendabele toppen 

(bij kleine projecten gevaar op ondersubsidiëring) 

Inkomsten (via marktmechanisme) blijven afhankelijk van 

onzekere marktprijs certificaten!! (tenzij continu aanpassen 

fundamentals) 

Efficiëntie 

Rechtvaardigheid 



Inkomsten HE-producenten dalen bij daling certificaatprijs 

(bv. marktoverschot, boetedaling)  

96 

OT Ink. (bij 

certificaatpri

js = 80) 

Banding Stroomproductie Certificaten 

Biomassabijst

ook 

50 40 1 op 2 

aanvaardbaar 
 

 


 

Wind 85 67 5 op 6  

 

 

 
Vergisting 92 72 9 op 10  

(of 92 op 

100?) 

  

PV 250 alles   

28 20 

OT bij wijze van voorbeeld 

Certificaatprijs 100 bij wijze van voorbeeld 
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Meer banding, een oplossing? 
97 

Effectief Impliciete verhoging quotum, meer HE-productie (tenzij 

verlaging quotum omwille van kostentoename, 

onvoorspelbaar!) 

Kan minder nauwkeurig aansluiten bij onrendabele toppen 

(bij kleine projecten gevaar op ondersubsidiëring) 

Inkomsten (via marktmechanisme) blijven afhankelijk van 

onzekere marktprijs certificaten 

Efficiëntie Kan (deel van) windfallprofits vermijden, maar … 

Resterende windfallprofits als niet even gedifferentieerd 

als goede minimumprijzen → maar is dat mogelijk (en 

waarom dan omweg via marktprijs?) 

Niet zeker dat lagere totaalprijs elektriciteit 

Rechtvaardigheid Marktmacht dominante speler vermindert, maar er blijft 

voordeel voor leveranciers-groenestroomproducenten (bij 

overschot)!! 

Regellast Moeilijk te berekenen want certificaatprijs is onbekend 
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98 

certificatensysteem 

feed in systemen 

feed in bonus 

A. Windfall profits inherent 

aan certificatensysteem 

Windfallprofits op te lossen door doorgedreven banding 

óf feedin (minimumsteun) 

Doorgedreven 

BANDING 



Zonder banding 
99 

99 

HE-producent 

wind 
Kostprijs wind 

Verkoop elektriciteit Ontv. certificaat 

Bala

n-

cing 

HE-

producent 

bijstook 

Kostprijs bijstook 

Verkoop elektriciteit 

OT 

bijstook 

Windfall 

profit 

Ontv. certificaat 
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HE-producent 

wind 
Kostprijs wind 

Verkoop elektriciteit Ontv. certificaat 

Bal

an-

cing 

HE-

producent 

bijstook 

Kostprijs bijstook 

Verkoop elektriciteit 
Waarde 

cert. 

Windfall 

profit 

banding 

Totaalprijs elektriciteit 

Kostprijs 

nucleair 
Nucl. 

rente 

Cert. 

voordeel 
Niet-HE-

producent nucl.  

Niet-HE prod. 

andere 
Kostprijs niet-

nucleair fossiel 

cert. 

kostprijs 

certificaatplicht  aan 

+-boeteprijs 

Met banding vermindert marktmacht dominante speler 
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 Bemerkingen  
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3. Toetsing van gesuggereerde 

alternatieven 

C. Meer banding 

D. Drastische verlaging boete 

E. FIT/opkoop 
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D. Verlaging boete 
103 

Effectief Lagere certificaatprijs is nadelig voor bestaande LT-

contracten waar prijs fractie van boete is (tast 

investeringszekerheid aan, slecht voor LT vertrouwen 

overheid) 

Lagere certificaatprijs is nadelig voor nieuwe HE-

producenten: gevaar geen afname voor HE-producenten met 

OT in de buurt of hoger dan boete (is er voldoende min. 

Prijs) 

Inkomsten (via marktmechanisme) blijven afhankelijk van 

onzekere marktprijs certificaten 

Efficiëntie 

Rechtvaardigheid 



Minimumprijz

en 

104 

Boete HE-OT 

HE-producent 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroomleverancier 

Onderhandelen over certificaten: lagere boete 

Bij te lage boete bestaat gevaar dat certificaatprijs OT niet dekt (vooral bij must-run HE).  
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D. Verlaging boete 
105 

Effectief Lagere certificaatprijs is nadelig voor bestaande LT-

contracten waar prijs fractie van boete is 

Lagere certificaatprijs is nadelig voor nieuwe HE-

producenten: gevaar geen afname voor HE-producenten met 

OT in de buurt of hoger dan boete (is er voldoende min. 

Prijs) 

Inkomsten (via marktmechanisme) blijven afhankelijk van 

onzekere marktprijs certificaten 

Efficiëntie Kan (deel van) hoge doorrekening vermijden (gelieerd aan 

boeteprijs), maar … 

Totaalprijs telt (niet zeker dat in totaal lager) 

Inefficiënties verbonden met windfallprofits (volledige 

banding) en trading (tenzij afschaffing quota) blijven 

Rechtvaardigheid Blijft voordeel voor leveranciers-groenestroomproducenten 

Mogelijk versterking marktmacht doordat certificatenhandel 

(en windfallprofits) beperkt worden tot lowcostopties bij 

dominante spelers 
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Windfall profits door certificatensysteem en gebrek aan marktwerking 

 

Boeteverlaging 



Doorrekening bij lagere boete 
107 

Boete 

HE-OT 

groenestroomstro

om-producent 

Minimumprijz

en 

Betaalde 

certificaatprijs 

Grijze stroom-

leverancier 

Voordeel leverancier bij 

slechte marktwerking 

Door-

gerekende 

certificaatprijs 

Voordeel HE-producent bij 

quota 

Aangerekende systeemkost leverancier 

(aankoopmechanisme) 
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3 E. Feed in tarief/opkoopinstantie 

Steun:  

 

Vergoeding geproduceerde elektriciteit  

+  

Vergoeding groen karakter 

 

 

FIT 

Opkoopinstantie 
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FI-premie 

PREMIE-systeem 
Prod. kost 

Verkoop elektriciteit Balancingkosten 

TARIEF-systeem  

(met pooling/gezamenlijke 

balancing) 

FI-tarief 

Prod. kost 

Gegunde IRR 

Gegunde IRR 

nettokost 

FIP - FIT 
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3 E. FIT - opkoopinstantie 

Effectiviteit:  
ja als voldoende kritische massa 

Geen incentive meer om te produceren wanneer vraag, geen beboeting 

bij teveel productie 

Gevaar overdimensionering van installaties (niet afgestemd op lokale 

vraag) 

Efficiëntie: afhankelijk van modaliteiten 

Rechtvaardigheid:  
Ja minder marktmacht, maar enkel als voldoende kritische massa 
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3 E. FIT/Opkoop  

FIP betaalt in principe voor extra aangerekende balancingkost 

door gebrek aan marktwerking  

FIT met zeer grootschalige pooling neemt balancing zelf op 

 

Hoe pooling? 
Kan opkoopinstantie in geliberaliseerde markt?  

Hoe benodigde kapitaal verzamelen (zeer veel om voldoende 

betrouwbaar te zijn voor banksector indien gefinancierd met VV)?  

Welke pool kan intermittentie balancen? 

 

Wie kan balancing het best/goedkoopst realiseren? 
Als dominante speler: Hoe zorgen we ervoor dat aangerekende 

balancingkosten weerspiegeling zijn van werkelijke kosten? 

Als andere: Hoe poolen? Administratieve procedures? 
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 Bemerkingen  
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Verlaging boete 

FIT/opkoop 
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Aanzet voor een RIA 

1. Aanleiding en doel 

2. Opties 

3. Effecten 

4. Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, 

handhaving en evaluatie 

5. Financiering 

6. Samenvatting 
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4. Uitwerking, uitvoering, adm. lasten 

Te doen eens gekozen 

Ongeacht keuze: 

Overweeg bijkomende differentiatie steunniveaus 
Vermogen, omvang, … 

Type investeerder: ETS of niet, leverancier of niet, groot of KMO of 

particulier 

Procesgebonden of niet 

Standaard of tailormade (ev. indiv. Bepaling) 

Overweeg variabiliteit van steun 
Variabel naar gelang conventionele energieprijs? 
• Neen: vergoeding van ondernemingsrisico (incentive tot investeren) 

• Ja: lagere steun (en dus lagere kost) als e-prijs stijgt 

Variabel naar gelang (bio)brandstofprijs?  
• Neen: ondernemingsrisico 

• Ja: gevaar van niet-exploitatie bij hoge biobrandstofprijs 
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Aanzet voor een RIA 

1. Aanleiding en doel 

2. Opties 

3. Effecten 

4. Uitwerking, uitvoering en administratieve lasten, 

handhaving en evaluatie 

5. Financiering 

6. Samenvatting 
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5. Financiering steuninstrumenten 

Combinatie van bronnen: in voorkeurvolgorde 

 

A. Middelen uit niet-HE (cfr. supra) 

B. Algemene middelen/heffing (investeringssteun)  
Iedereen mee 

Sensibilisering politiek – blijvend voldoende middelen 

C. Capaciteitstarief 
Voor HE-investeerders én andere 

In functie van gebruik van het net 
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5. Financiering steuninstrumenten 

D. Nettarief 
Duidelijke aparte aanrekening op eindfactuur (KB) 

Te uniformiseren 

Nieuwe toeslag/heffing 

Aanpassing meerjarentariefpraktijk CREG 

Verschuiving binnen ODV (gratis elektriciteit) ter remediëring 

ongewenste sociale effecten 

E. Elektriciteitstarief 
Bewaak level playing field voor grootverbruikers in internationaal 

concurrerende sectoren 
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Boete 

HE-OT 
Minimum-

prijzen 

Betaalde 

certificaatprijs 

HYBRIDE QUOTA BIJ 

LEVERANCIERS 

Door-

gerekende 

certificaatprijs 

Systeembaat 

lev. Systeembaat 

HE-producent 

Opkoopkost in 

1 dnbtarief 

Doorrekening leveranciers - DNB 

Niet controleerbaar 

controleerbaar 

MINIMUMPRIJZEN 

DOOR DNB 
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6. Samenvatting 
120 

Geen efficiëntieverliezen Efficiëntieverliezen 

Bestendiging marktmacht 

Geen bestendiging marktmacht 

Huidig 

hybride 

GSC-

systeem 

Lagere 

boete 

Volledige 

banding 

Voorstel 

SERV-

secretariaat 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

6. Samenvatting (2) 
121 

Andere bedenkingen 
Huidig: ondoorzichtigheid, remmend effect quota, hoge regellast 

Banding: volledige nauwkeurig uitvoerbaar?, verhoging quota? 

Lagere boete: aantasting rechtzekerheid bestaande installaties, verdere 

uitholling quotasysteem 
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Deel 2.  

Hoe niet-financiële barrières 

aanpakken? 

124 



Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Niet-financiële barrières 

1. Inpassing in het energiesysteem 

2. Ruimtelijke inpassing (vergunningenbeleid) 

3. beschikbaarheid van technologieën (innovatiebeleid) 

4. Beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten 

(arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid) 

5. Beschikbaarheid van grondstoffen en materialen 

6. Governance: HE als showcase 
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Eerder generiek 

→ Belang van degelijk beleid op diverse domeinen 
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1. Inpassing in het energiesysteem 

A. Netinfrastructuur en aansluiting 

B. Netsturing en congestiebeheer 

C. Conventioneel productiepark 
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Aanbod > vraag 

Turbine afschakelen 

Opslaan 

Export 

Aanbod < vraag 

Vraag afschakelen 

Aanvullen uit opslag 

Import 

Ander vermogen 

 

Opvang intermittent karakter 
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1A. Netinfrastructuur en aansluiting 

Start nu met de uitbouw van een LT-visie over het gewenste 

energiesysteem en over hoe, waar welke HE hier wanneer 

kan inpassen (HE-mix, slimme netten) 
Scenario’s (met telkens impact op HE-doel, klimaat, vereiste 

netinvesteringen, bevoorradingszekerheid, sociaal-economische return, 

milieu, sociale aspecten) 

Voldoende informatie 

Goed proces 
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1A. Netinfrastructuur en aansluiting 

Werk op basis van LT-visie aan gerichte uitbouw elektriciteitsnet 
Maak in overleg met diverse beleidsdomeinen, -niveaus en actoren een 

LT-investeringsplan (breed overlegforum, lagere planningshorizon) 

Investeer in de uitbouw van meer overheidsexpertise inzake netten met het 

oog op betere sturing (nu asymmetrische informatie) 

Bouw netten uit: overweeg incentieven (afbakening verantwoordelijkheden,  

Werk in overleg met federale overheid aan versterking 

interconnectiecapaciteit 

Voorzie slimme inplanting HE-installaties op basis van ruimtelijke 

visie voor HE: overweeg alternatieven  
Zoneringsplannen 

geïntegreerde vergunningverlening (rol lokale overheden ter discussie) 

Injectietarieven 

aanrekening aansluitingskosten, … 
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1A. Netinfrastructuur en aansluiting 

Light-vergunning voor leverancier? Belang eigen afzet 

Experimenteer met PPS-constructies op goed gekozen 

lokaties met 
Warmtenetten 

Opslag (voor opvang teveel intermittente HE) 
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1B. Netsturing en netcongestie 

Experimenteer slim met slimme netten 

Bereid een slimme uitrol van slimme netten voor 
Wat is nodig voor opvang intermittentie, afh. Van het gekozen scenario? 

Rol slimme meters, vraagsturing, opslag, … 
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1C. Conventioneel productiepark 

Betere voorspellingsmethoden vangen intermittentie niet op, 

maken het beter beheersbaar 

Opvang intermittentie 
Vraagsturing 

Aanbodsturing (afschakelen) 

Import/export 

Opslag 

Flexibele niet-HE-productiecapaciteit 

Conventioneel productiepark moet de transitie naar meer HE 

begeleiden 
Niet-HE blijft nog enige tijd nodig 

Let op met eenzijdige gerichtheid op gas (gasafhankelijkheid) 

Beter steenkool vergroenen dan steenkool ongewijzigd houden  

Dus gerichte investeringen blijven nodig, binnen milieu- en klimaatkader 

(caps) 
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Merit order elektriciteitsproductie 134 

MWh 

prijs 

dal 
piek 

PV 
Wind 

Nucl. 
Biomassa 

Kool 
Gas 

Must run HE en 

nucleair zitten elkaar 

al in de weg 

Tekort (flexibele) 

productiecapaciteit 

Flexibele capaciteit 

Opvangcap. 

Vraagsturing 

Uit opslag 

Energiebesparing 

Naar opslag 

Must-runcapaciteit 
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Vermogen Belgisch elektriciteitsproductiepark naar brandstof  

 

0
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Conventioneel productiepark 

Zorg dat het conventioneel productiepark de transitie naar meer 

HE kan begeleiden 

Zorg voor voldoende flexibele productiecapaciteit (HE en niet-HE) 

voor de opvang piekvraag en de opvang van intermittentie van HE 
Richt steun voor niet-HE op opvang intermittentie: vergroening flexcapaciteit 

Vergeet niet de flexibel inzetbare HE: biomassacentrales!! 

Bouw nucleaire energie af àls meer flexibele productiecapaciteit, 

zodat piekvraag opgevangen kan worden 

Werk in afwachting aan een goed afschakelplan voor intermittente 

HE 
Capaciteitsondersteuning ipv productiesteun 

compensatieregeling 
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 Bemerkingen  
 

1. . 

2. . 

 

Netinfrastructuur en aansluiting 

• Start uitbouw Ltvisie energiesysteem en rol HE (scenario’s, informatie, proces) 

• Gerichte uitbouw van het elektriciteitsnet: LT-plan, overheidsexpertise, interconnectie) 

• Voorzie instrument voor slimme inplanting HE 

• Light-vergunning leverancier 

• Experimenteer met PPS-constructies (Warmtenetten en Opslag) 

Netsturing en netcongestie 

• Experimenteer slim met slimme netten 

• Bereid een slimme uitrol van slimme netten voor 

Conventioneel park 

• Meer flexibele productiecapaciteit (HE en niet-HE): steun flex niet-HE en biomassacentrales!! 

• Bouw nucleaire energie af àls meer flexibele productiecapaciteit 

• Werk aan goed afschakelplan voor intermittente HE, capaciteitssteun, compensatie 
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Niet-financiële barrières 

1. Inpassing in het energiesysteem 

2. Ruimtelijke inpassing (vergunningen) 

3. Beschikbaarheid technologieën (innovatie) 

4. Beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten 

5. Beschikbaarheid van grondstoffen en materialen 

6. Governance 
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6. Governance 

Overheidsorganisatie is versnipperd ↔ HE vergt integrale aanpak 
Tussen beleidsdomeinen 

Tussen beleidsniveau 

Versnippering leidt tot concurrentie, werkt samenwerking tegen 

Overheid is op KT gericht ↔ HE vereist LT-aanpak 
Doorschuiven lasten naar de toekomst 

KT zichtbare resultaten ↔ op LT gerichte ‘onzichtbare’ investeringen 

(productiecapaciteit ↔  aanpassing netinfrastructuur) 

Overheid kan niet kiezen ↔ HE vergt gerichte keuzes 
Onderbouwen – overleggen - kiezen 

Durven verliezen 

HE vergt draagvlak, betrokkenheid, overleg, participatie, 

transparantie en informatieverspreiding 
 

HE als showcase 
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Governance: integrale aanpak 

Integrale aanpak 
Maak mensen vrij uit diverse instellingen om samen energietransitie 

vorm te geven én te implementeren; substantieel leren 

Voorzie hiervoor aparte, gegarandeerde middelen 

Hanteer een systeembenadering 

Zorg voor leiderschap: sterke figuur 

Pas op met HE-strijd tussen beleidsniveaus – bevoegdheidsverdeling 

lost niet alles op; samenwerking! 

 

Draagvlak, overleg, … 
Werk aan beschikbaarheid informatie, cijfers en studies 

Versterk horizontale knowhow 

Voorzie evenwichtig, tijdig overleg 

Mobiliseer burgers (coöperatieven) 
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 Bemerkingen  
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Governance 

• Integrale aanpak 

• LT aanpak 

• Gericht kiezen 

• Draagvlak, betrokkenheid, overleg, participatie, … 



Laatste ronde? 
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