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Leeswijzer
Voor u ligt het eerste hoofdstuk van deel 3 ‘Aanzet tot evaluatie’.
De SERV heeft al meermaals de nood aan een grondige evaluatie van het hernieuwbare
energiebeleid benadrukt en in het bijzonder van het centrale instrument daarin (het groenestroomcertificatensysteem). Er zijn namelijk reeds langer indicaties dat de beoogde resultaten tegen lagere maatschappelijke kosten en met hogere maatschappelijke baten gerealiseerd kunnen worden.
De jongste jaren zijn herhaaldelijk bijsturingen aan het certificatensysteem en aan andere
instrumenten nodig gebleken om vastgestelde problemen aan te pakken (quota, boete, minimumsteun, banding…). De veelvuldige wijzigingen zijn inherent aan het bestaande systeem, maar ze zorgen niet voor het vereiste stabiele investeringsklimaat voor hernieuwbare
energie. In het Werkgelegenheidsplan en de krachtlijnen voor het Investeringsplan (WIP)
van 17 december 2009 spraken de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners daarom af dat er een grondige evaluatie zou gebeuren naar de efficiëntie van het groenestroomen WKK-ondersteuningsmechanisme. De VREG en het VEA kregen intussen de opdracht
van de Vlaamse regering om tegen eind september 2011 hun evaluatierapport aan de minister te bezorgen.
Dit deel bevat een aanzet vanuit de SERV voor die evaluatie, en voor de evaluatie van het
bredere HE-beleid. Het is uitdrukkelijk een aanzet omdat tijd-, data-, en informatietekorten
het momenteel onmogelijk maken om alle relevante aspecten volledig uit te spitten. Bovendien is een grondige evaluatie die moet leiden tot een breed gedragen consensus over de
noodzakelijke hervormingen maar mogelijk mits input van talrijke actoren en stakeholders.
Daarom organiseert de SERV overigens een reeks feedbackmomenten om de dialoog te
organiseren.
Het eerste hoofdstuk van deel 3 „Aanzet tot evaluatie‟ handelt over de kosten en baten van
het Vlaamse HE-beleid en het Vlaamse groenestroom certificatensysteem in het bijzonder.
Het wil informatie aanreiken voor de beoordeling van de doelbereiking en effectiviteit, de
efficiëntie en kosteneffectiviteit en de verdeling van kosten en baten.

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als
insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies.
Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERVwerkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking
van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERVsecretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig
niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk advies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige
HE-beleid formuleren.
De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukkelijk bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport.
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Hoofdstuk 1: Kosten en baten
1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bekijkt de kosten en baten van het Vlaamse HE-beleid en het Vlaamse groenestroomcertificatensysteem in het bijzonder. Het wil informatie aanreiken voor de beoordeling van de doelbereiking en effectiviteit, de efficiëntie en kosteneffectiviteit en de verdeling
van kosten en baten.
Doelbereiking en effectiviteit
Doelbereiking en effectiviteit zijn traditionele evaluatiecriteria, maar zijn op basis van de
momenteel beschikbare informatie niet eenvoudig na te gaan. Een bijkomende moeilijkheid
is dat de precieze doelstellingen van het HE-beleid niet altijd duidelijk zijn. Ten derde kan
korte termijn effectiviteit contrasteren met lange termijn effectiviteit of zgn. transitieeffectiviteit. Het betreft dan niet zozeer de vraag of de vooropgestelde HE-doelstellingen
tegen 2020 worden bereikt, maar de mate waarin het beleid de nodig structurele maatregelen neemt en mechanismen in werking zet om de vereiste energietransitie op het spoor te
zetten. Die transitie-effectiviteit is met de bestaande informatie nog veel moeilijker te meten
dan de klassieke effectiviteit en vergt een ander perspectief. Daarom is de analyse in hoofdzaak toegespitst op de doelbereiking en effectiviteit van het HE-beleid op de „primaire‟ doelstelling: tegen 2010 25% elektriciteit halen uit HE en WKK (6% uit groene stroom en 19% uit
WKK), en tegen 2020 het 13%-quotum voor de certificaatgerechtigde groenestroomproductie en het 10,5%-quotum voor WKK realiseren.
Die analyse leert dat de doelstellingen voor 2010 wellicht gehaald worden (de definitieve
cijfers zijn nog niet beschikbaar). Na de inwerkingtreding van het groenestroomcertificatensysteem in 2002 begon de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie aan een sterke groei die vanaf halverwege het decennium exponentieel verliep. Op 1/1/2011 waren er
220 groene stroominstallaties in dienst in Vlaanderen (excl. PV), maar vooral het aantal PVinstallaties groeide de jongste jaren pijlsnel (tot 96.052installaties op 1/1/2011). Alle groeiprognoses werden ruimschoots overtroffen. Ook in vermogen is PV steeds belangrijker geworden. PV-installaties waren begin 2011 goed voor 43% van het HE-productievermogen.
Door een relatief beperkt aantal draaiuren is de groenestroomproductie die daar tegenover
staat beperkter. De groenestroomproductie gebeurt vooral in biomassa-installaties.
Het is onduidelijk aan welke beleidsinstrumenten deze resultaten kunnen worden toegeschreven. De meeste HE-investeringen konden immers genieten van meerdere ondersteuningsregelingen, op Vlaams niveau en op federaal niveau (certificatensysteem, ecologiesteun, belastingsvermindering, investeringsaftrek). Bovendien scoort Vlaanderen eerder
laag op effectiviteit in vergelijking met het beschikbare potentieel ondanks een vrij hoog ondersteuningsniveau. Dit wil zeggen dat er ook andere aspecten dan financiële zijn die de
ontwikkeling van hernieuwbare energie hinderen. Bovendien wordt vastgesteld dat een
overschot aan certificaten in verhouding tot de vraag de effectiviteit van het certificatensysteem kan afremmen.
De effectiviteit van een ondersteuningssysteem hangt tot slot ook sterk af van de mate
waarin het zorgt voor zekerheid. De waarborgen die het huidige certificatensysteem terzake
biedt, worden vaak vermeld als een belangrijk voordeel en als grootste argument tegen de
vervanging ervan door een ander systeem. Toch is de geboden stabiliteit en zekerheid relatief. Ten eerste zijn het in de praktijk vooral de minimumprijzen die zorgen voor zekerheid in
de ondersteuning (en niet de marktprijzen van de certificaten). Ten tweede biedt het huidige
systeem vooral stabiliteit en zekerheid voor bestaande investeringen en minder voor ge-
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plande nieuwe investeringen. In feite is het huidige systeem zelfs inherent instabiel (zie verder).
Efficiëntie en kosteneffectiviteit
Streven naar efficiëntie is belangrijk omdat zo onnodig hoge maatschappelijke kosten om de
beoogde investeringen aan te moedigen kunnen worden vermeden. Hoe efficiënter het beleid, hoe verder het hernieuwbare energiebeleid kan gaan. Het meten van de kosteneffectiviteit en de efficiëntie is echter geenzins eenvoudig, vooral door gebrek aan goede data.
Daarom zijn de berekeningen in dit hoofdstuk vooral bedoeld als indicaties van de kosten en
de mogelijke kostenbesparingen, die in het licht van de beperkingen van de analyse met de
nodige nuancering moeten worden geïnterpreteerd.
Bovendien wordt benadrukt dat bij de evaluatie van het HE-beleid niet alleen de kosten en
kosteneffectiviteit van belang zijn. Maar informatie over de kosten en kosteneffectiviteit laat
een meer transparant debat en een meer rationele besluitvorming toe. Concreet kunnen er
andere redenen of doelstellingen zijn (bv; CO2-besparing, energiebevoorrading, rechtvaardigheids- en verdelingsaspecten, lokale milieubaten, innovatie, werkgelegenheid…), die de
inzet van duurdere hernieuwbare energie-opties toch kunnen motiveren. In dat geval geeft
een analyse van de kosten en kosteneffectiviteit van de wijze waarop de HE-doelstellingen
kunnen worden bereikt informatie op om (1) af te wegen of die extra kosten (boven wat kosteneffectief) verantwoord zijn ten opzichte van de extra baten (boven wat een kosteneffectief
beleid aan baten oplevert), en om (2) na te gaan hoe de meerkosten van deze duurdere HEmaatregelen zich verhouden ten opzichte van de kosten van andere mogelijke maatregelen
om die zgn. secundaire baten of doelstellingen te realiseren (cf. deel 1, hoofdstuk 2, zie ook
verder in hoofdstuk 2 van deel 3).
Tot slot wordt opgemerkt dat bij een analyse en beoordeling van de kosteneffectiviteit van
een beleid de schaal waarop die evaluatie gebeurt zeer belangrijk is. Vaak wordt binnen een
bepaald kader gezocht naar optimalisaties om de kosteneffectiviteit te verbeteren, maar zijn
nog veel grotere kostenbeparingen of efficiëntiewinsten mogelijk wanneer men de doelstellingen meeneemt in de analyse en de problematiek op een hoger niveau bekijkt. Dat is ook
het geval bij het HE-beleid. Zulke analyse overstijgt evenwel de scope van het voorliggende
rapport. In elk geval moet er niet enkel bij hernieuwbare maar ook bij de klassieke energieopwekking aandacht zijn voor mogelijke kostenbeparingen en efficiëntiewinsten.
Opportuniteitskosten van het HE-beleid
De tijd, mensen en middelen die worden besteed aan HE en HE-beleid zijn niet meer beschikbaar voor andere beleidsdoelstellingen (opportuniteitskosten). Dat betekent dat in principe afwegingen nodig zijn tussen alternatieve aanwendingsmogelijkheden.
In dat verband wordt opgemerkt dat vanuit het oogpunt van een effectief en kosteneffectief
klimaatbeleid veel HE-maatregelen minder aangewezen zijn, en de prioriteit veel meer zou
moeten gaan naar energiebesparing. Specifieke HE-doelstellingen binnen een plafond voor
broeikasgasemissies verhogen de kosten van het klimaatbeleid of verlagen het ambitieniveau dat het klimaatbeleid kan bereiken. Ook de Vlaamse middelen die geïnvesteerd worden in energiebesparing zijn behoorlijk beperkt in vergelijking met de middelen die gaan
naar hernieuwbare energie. Daardoor kan worden vastgesteld dat in de praktijk de productiesteun voor HE in een aantal gevallen investeringen in energiebesparing verdringt. Energie
die zwaar gesubsidieerd wordt (door productiesteun, vrijstellingen…) of quasi gratis is,
vormt bovendien niet echt een stimulans om energie te besparen.
Aangezien het voor het klimaat erg belangrijk is dat CO2-emissiereducties snel gerealiseerd
worden (broeikasgasemissies stapelen zich op in de atmosfeer), en energiebesparing sowieso een conditio sine qua non is voor een hoog aandeel hernieuwbare energie in de
energievoorziening, lijkt het aangewezen om in het Vlaamse beleid op korte termijn de voorrang te geven aan energie-efficiëntie. In het HE-beleid lijkt het aangewezen om een meer
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lange termijn perspectief te hanteren en te focussen op het leggen van de fundamenten op
het vlak van netinfrastructuurontwikkeling, marktwerking, O&O, ruimtelijke inplanning, arbeidsmarkt, e.d. Zo‟n beleid moet toelaten om tegen 2020 de vereiste HE-capaciteit te realiseren (cf. Europese doelstellingen), maar moet vooral het energiesysteem in gereed brengen om daarna snel verder dan de doelstellingen te kunnen springen.
Analyse van de kosten en kosteneffectiviteit van het GSC-systeem
Het GSC-systeem werkt met verhandelbare certificaten. Producenten krijgen voor elke MWh
opgewekte elektriciteit een certificaat. Leveranciers moeten die kopen van de producenten
omdat ze elk jaar een bepaald quotum certificaten moeten inleveren, anders betalen ze een
boete. In theorie is zo‟n marktsysteem efficiënt. Het laat toe dat een bepaalde hoeveelheid
hernieuwbare energie tegen zo laag mogelijke productiekosten wordt behaald. Wel zorgt het
systeem ervoor dat bepaalde technologieën meer krijgen dan ze nodig hebben. We noemen
dat windfall profits. Maar het systeem is in theorie efficiënt: er is geen andere combinatie
van hernieuwbare energieproductie mogelijk die goedkoper de groene stroomdoelstellingen
haalt.
Tenminste als er een goede marktwerking is. In Vlaanderen is die er niet. Op de certificatenmarkt is er zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde marktmacht. Daardoor werkt
de markt niet goed en zijn de prijzen van de certificaten te hoog en blijven ze dicht bij de
boeteprijs. Niet alleen de certificatenmarkt werkt niet goed, ook de elektriciteitsmarkt zelf
werkt niet goed. Daardoor kunnen de leveranciers meer doorrekenen dan het certificatensysteem hen kost, wat in de praktijk ook gebeurt doordat ze kosten aanrekenen die dicht bij
de boeteprijs liggen. Deze situatie heeft twee belangrijke gevolgen. Ten eerste kost het systeem strikt genomen te veel, dat wil zeggen veel meer dan nodig om de hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. De logische oplossing binnen het bestaande systeem om aan die
hoge kosten iets te doen, is zorgen voor meer marktwerking. De VREG probeert dat al enkele jaren, zonder succes. Daarom worden andere maatregelen genomen om de kosten te
beperken. Zoals een verlaging van de boeteprijs, of het beperken van de aanvaardbaarheid
van bepaalde certificaten. Het tweede gevolg is dat het certificatensysteem instabiel is en
voortdurend moet worden aangepast wat de rechtszekerheid ondermijnt. Doordat de prijzen
van de certificaten te hoog zijn en dicht bij de boeteprijs liggen, ontstaat er een certificatenoverschot. Dat is intussen zeer sterk opgelopen in Vlaanderen. Die certificaten blijven bruikbaar voor het quotum. Dat betekent dat er het volgende jaar minder certificaten nodig zijn en
dat de prijs van de certificaten zakt. Maar een dalende prijs heeft effecten op de rendabiliteit
van bestaande projecten. Bepaalde projecten zullen niet langer voldoende steun krijgen.
Dat zorgt dan weer voor vraag naar verhoging van de boeteprijs, naar quota-aanpassingen
e.d.. Een hoge boeteprijs zorgt echter voor hoge kosten, en het debat kan opnieuw beginnen…
Het Vlaamse GSC-systeem is bovendien een hybride systeem. Het ondersteunt voor alle
HE-technologieën de onrendabele top. Die steun gebeurt ofwel op basis van de marktprijzen van de GSC, ofwel op basis van de minimumsteun die wordt toegekend voor technologieën waarvoor die marktprijs onvoldoende is om de onrendabele top (OT) te dekken. Die
berekening van de OT moet op een goede manier gebeuren en moet regelmatig opnieuw
gebeuren omdat de onderliggende parameters zoals de productiekosten of de elektriciteitsprijzen voortdurend wijzigen. De berekening moet ook voldoende gedifferentieerd zijn omdat
de parameters niet enkel verschillen tussen technologieën, maar ook daarbinnen. De huidige berekeningen voldoen echter niet op al deze punten. Eens de onrendabele top berekend,
moet die worden vertaald in een ondersteuningssysteem met steunbedragen en ondersteuningstermijnen. Er zijn verschillende systemen om dat te doen, maar Vlaanderen heeft gekozen voor minimumsteun binnen een certificatensysteem. Die minimumsteun mag niet
kleiner zijn dan de onrendabele top. Want dan is sprake van ondersubsidiëring en is het
beleid ineffectief. De investeringen zullen dan niet gebeuren. De minimumsteun mag ook
niet groter zijn dan de onrendabele top. Want dan is sprake van oversubsidiëring en is het
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beleid inefficiënt. Het kost meer dan nodig. Aan dit principe lijkt in de praktijk niet altijd te zijn
voldaan. Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat er soms oversubsidiëring voor
bepaalde technieken is, terwijl andere onvoldoende steun krijgen. Om onder– of oversubsidiëring te vermijden, moet er daarnaast ook veel meer differentiatie zijn, naar vermogen en
naar andere parameters.
In de praktijk wordt vandaag enkel of vooral minimumsteun uitbetaald voor PV. PV is momenteel nog een dure technologie. Maar door een hoge minimumsteun te geven, dat wil
zeggen hoger dan de marktprijs van de certificaten, wordt die rendabel gemaakt. Dat doet
de kosten van het behalen van de hernieuwbare energiedoelstellingen sterk stijgen en legt
(doordat de minimumsteun gedurende 15 of 20 jaar lang gegarandeerd blijft), grote lasten
op de toekomstige gebruikers. Die voelen daar vandaag nog niet zoveel van omdat de netbeheerders die kosten nog niet allemaal kunnen doorrekenen in de distributienettarieven.
Vanaf het moment dat ze dat wel mogen doen, zullen de werkelijke kosten sterk voelbaar
worden voor wie netto nog elektriciteit verbruikt, in de vorm van stijgingen van de elektriciteitsfactuur door de verrekening van de PV-steun in de distributietarieven. De hoge kosten
en de verdelingseffecten dreigen zo het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare
energie te ondergraven. De redenering die in dit rapport wordt gevolg, en ook in het SERVadvies van 1 december 2010 over de wijzigingen aan het GSC-systeem, is dat ondersteuning (nu al ) van een (nu nog) dure technologie zoals PV eventueel moet kunnen, maar alleen op voorwaarde dat de dure ondersteuning het waard is, dat wil zeggen dat het andere
belangrijke, en reële baten oplevert dan hernieuwbare energie of CO2-besparing, zoals
werkgelegenheid, exportmogelijkheden, bevoorradingszekerheid enz., én dat andere hernieuwbare energietechnologieën die baten niet in dezelfde mate kunnen opleveren. Als dat
niet of niet voldoende het geval is, zou men het geld dat men blijkbaar over heeft om nu al
een dure technologie zoals PV te promoten misschien anders en beter kunnen inzetten, bv.
om meer hernieuwbare energieproductie te realiseren dan nu het geval is, en dus meer
CO2-uitstoot vermijden, of meer energie te besparen, of om de netten klaar te maken voor
substantieel meer hernieuwbare energie in te toekomst.
De conclusie is dus dat in het Vlaamse hybride systeem, waar er bovendien een gebrekkige
markrtwerking is, het voordeel van kosteneffectiviteit van een quotasysteem zich niet ten
volle kan manifesteren. Het kernpunt is echter dat een debat over wijziging of vervanging
van het huidige systeem pas goed mogelijk is, als er een visie is over welke richting het beleid moet uitgaan en het duidelijk is welke doelstellingen het hernieuwbare energiebeleid
moet realiseren. Een eerste stap is dus dat we moeten uitmaken welke hernieuwbare energietechnologieën en -toepassingen we willen ondersteunen, en waarom. Het kan zijn dat we
sommige niet willen ondersteunen, omdat we vinden dat ze niet goed genoeg scoren op
duurzaamheidscriteria, maar ook omdat ze nog heel duur zijn, of omdat we vanuit zgn. secundaire doelstellingen van het hernieuwbare energiebeleid beter willen focussen op technologieën en toepassingen die (beter dan andere) kunnen zorgen voor duurzame groei en
werkgelegenheid, bevoorradingszekerheid en duurzame energievoorziening, CO2besparing, enz. Pas dan is de tweede stap mogelijk naar het debat over hoeveel steun deze
technologieën nodig hebben en welke ondersteuningssysteem of systemen het meest geschikt zijn om de beoogde resultaten te realiseren. Een ondersteuningssysteem mag niet
blind functioneren, maar moet in functie staan van de doelstellingen die het moet bereiken,
en dat geldt bij uitbreiding voor het hele hernieuwbare energiebeleid en voor andere relevante beleidsterreinen die de gewenste ontwikkelingen mee moeten ondersteunen. Om die
reden is in dit rapport (buiten een meer theoretische vergelijking tussen mogelijke instrumenten) nog geen concreet voorstel voor wijzigingen aan het bestaande systeem of voor
een alternatief systeem geformuleerd, maar werden als bouwstenen voor de discussie een
aantal zaken doorgerekend en in kaart gebracht (zie ook hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van
deel 3).
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Kwantitatieve inschatting van de kosteneffectiviteit van het GSC-systeem
Voor elk van deze vier voormelde mogelijke bronnen van inefficiënties in het huidige systeem wordt een analyse en indicatieve kwantitatieve inschatting gepresenteerd van de kosten en mogelijke kostenbesparingen. Het gaat concreet om vermijdbare kosten als gevolg
van (1) de „windfall profits‟ door de „unieke‟ certificaatprijs en het gebrek aan marktwerking,
(2) de minimumprijzen boven de marktprijzen voor certificaten die ervoor zorgen dat het
Vlaamse GSC-systeem ook middelen toekent aan dure technologieën, (3) de ondersteuning
via minimumprijzen die soms hoger zijn dan de onrendabele top, en (4) de organisatie van
het GSC-systeem via verplichtingen voor de leveranciers. De inschatting moet met de nodige zin voor nuancering worden geïnterpreteerd door beperkingen in de beschikbare cijfergegevens. Toch is een kwantificering de oefening waard om ongeveer een zicht te krijgen
op de omvang van de mogelijke efficiëntiewinsten die kunnen worden geboekt en op de
relatieve verhoudingen tussen de voormelde vier oorzaken.
De theoretische efficiëntiekosten te wijten aan de windfall profits kunnen voor de periode
2002-2010 gecumuleerd worden geschat op ongeveer 335 à 560 mio euro, of tussen 26%
en 43% van de totale waarde van de toegekende certificaten (excl. PV). Ze lagen voor het
jaar 2010 tussen 45 en 103 mio. De efficiëntiekosten verbonden aan de PV-minimumsteun
hoger dan de marktprijs voor de certificaten, lopen op tot ongeveer 175 mio euro per jaar
tegen 2020 (en de 10 daarop volgende jaren). Cumulatief gaat het om maximaal 1,7 miljard
euro tussen 2010 en 2020. De efficiëntieverliezen door de subsidiëring van PV met minimumsteun hoger dan de onrendabele top kan worden geschat op 95 en 130 mio euro in
2010 voor de bestaande PV-installaties. Volgens deze berekeningen oversteeg het totaalbedrag van oversubsidiëring van PV in 2010 dus voor het eerst het bedrag van de windfallprofits voor de andere technologieën. PV is vandaag goed voor 15% van de hernieuwbare
energieproductie, maar die 15% veroorzaakt 44% van de kosten van het systeem. De jaarlijkse oversubsidiëring van de nieuwe PV-installaties vanaf 1/1/2011 wordt bij verderzetting
van het „huidige‟ beleid (2010, dus zonder versnelde afbouw) geschat op ongeveer 70 tot
150 mio euro per jaar tegen 2020. In het versnelde afbouwscenario dat de Vlaamse regering einde 2010 voorstelde, vermindert de jaarlijkse oversubsidiëring van nieuwe installaties
tot ongeveer 20 à 80 mio euro in 2020.
Het HE-beleid creëert ook administratieve lasten voor de doelgroepen en kosten voor de
overheid op het vlak van informatie, kennis, uitvoering en handhaving van het beleid (administratieve efficiëntie). Hiervan bestaan in Vlaanderen – in tegenstelling tot bv. Nederland –
geen kwantitatieve inschattingen. Deze kosten zijn zeker niet verwaarloosbaar en wellicht
zijn er ook hier kansen om de efficiëntie te verbeteren. Bovendien zijn veelvuldige wijzigingen aan het GSC- en WKC-systeem noodzakelijk gebleken om de goede werking van het
systeem te bewaken. Het huidige systeem is immers inherent instabiel. Het moet daardoor
voortdurend worden aangepast wat de rechtszekerheid ondermijnt en aanpassingskosten
veroorzaakt.
Groene warmte
Gegevens over groene warmte in Vlaanderen zijn ruw en schaars en worden blijkbaar niet
systematisch bijgehouden. Wel is het duidelijk dat het potentieel voor groene warmte (uit
biomassa, uit zon of uit de ondergrond) en voor restwarmte een zeer belangrijke bijdrage
kan leveren in het aandeel hernieuwbare energie tegen 2020. In de huidige beleidspraktijk
ligt de focus op het elektriciteitsluik en is het groene warmte- en koelingsluik sterk onderbelicht. Het uitblijven van een beleid voor groene warmte betekent dat omwille van financiële
overwegingen het elektriciteitsluik bij investeringen vaak overweegt (bv. bij afvalverbrandingsinstallaties) en dat biomassa wordt weggetrokken van meer efficiënte toepassingen in
warmteproductie.
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Verdeling van kosten en baten
Wat de verdeling over HE-technologieën en –toepassingen betreft, gaat het merendeel van
de toegekende GSC naar biomassaprojecten en biogasprojecten, samen goed voor 71%
van de toegekende certificaten in 2010. Windturbines op land ontvingen 13% van de toegekende GSC en PV 16%. Over de hele periode 2002-2010 is het overwicht van biomassa en
biogas nog groter (79%). Biomassaprojecten ontvingen ook het grootste deel van de gerealiseerde windfall profits (cf. supra). Per MWh elektriciteit opgewekt ontvingen deze HEproducenten uit certificaten tussen 38 en 69 euro „te veel‟ in de periode 2002-2010. Om die
reden worden de „windfall profits‟ van de bijstook bij steenkoolcentrales sedert 1/1/2010 afgeroomd. Heel wat biomassatoepassingen staan bovendien in een negatief daglicht omwille
van hun milieu- en sociale effecten en hun concurrentie met andere toepassingen van biomassa. Daarom werden recent maatregelen genomen om het gebruik van biomassa nader
te reguleren via duurzaamheidscriteria.
Meer dan 60% van het beschikbaar vermogen aan HE-installaties is geconcentreerd bij installaties van meer dan 1 MW, en 37% van het beschikbaar vermogen is gesitueerd bij 18
installaties met een vermogen groter dan 10 MW. Van die 18 grootste zijn er 13 biomassainstallaties en 5 windturbine(parken). De grootste zonne-energie-installatie komt pas op de
33e plaats naar vermogen. Ook bij de PV-installaties treedt echter schaalvergroting op. In
2009 werd meer dan 50% van de aangroei van het geïnstalleerd PV-vermogen gerealiseerd
bij installaties groter dan 10 kW. Het gaat vrijwel telkens om individuele investeringen in
hernieuwbare energie. Er zijn weinig collectieve systemen en participatieve projecten. Die
ondervinden vaak zelfs extra hinderpalen ten opzichte van individuele projecten. Zelfs de
grote hernieuwbare energieprojecten in Vlaanderen blijven klein in vergelijking met de bestaande centrale conventionele nucleaire, kolen- of STEG-centrales. Qua effectieve energieproductie zijn de verschillen nog groter.
Wat de verdeling over marktpartijen betreft (aanbodzijde), gebeurt 1/6 e van de HE-productie
voor eigen gebruik. De dominante spelers op de elektriciteitsmarkt zijn ook dominante spelers op de GSC-markt. Daarnaast zijn er enkele grote „nieuwkomers‟ op de GSC-markt actief zoals Electrawinds, Aspiravi, E.on, Stora Enso, Sleco, Katoennatie, Colruyt en Enfinity.
Daarnaast zijn er een groot aantal kleine ontvangers van certificaten. Gelet op deze situatie
heeft hernieuwbare energie de marktwerking op elektriciteitsmarkt niet kunnen verbeteren.
Integendeel: het certificatensysteem bevoordeelt bestaande producenten en leveranciers
ten koste van nieuwkomers. Door een gebrek aan marktwerking blijven de prijzen van de
certificaten dicht bij de boeteprijs en is het relatief duur voor nieuwe leveranciers zonder
hernieuwbare productiecapaciteit om deze certificaten aan te kopen. Daarnaast zijn er verschillende indicaties dat er bij de HE-premies een sterk Mattheuseffect speelt.
De kosten van het HE-ondersteuningsbeleid worden doorgerekend via de elektriciteitsprijzen aan de eindverbruikers en in belangrijke mate aan de toekomstige gebruikers. Doordat
de distributienettarieven voor 4 jaar waren vastgelegd en de kosten van de opkoopverplichting van de netbeheerders onderschat werden, werd er voorlopig te weinig doorgerekend in
de distributienettarieven. Het gevolg is dat een grote „sprong‟ in de distributietarieven kon
worden verwacht vanaf 2013. Intussen is duidelijk dat de CREG toch een tussentijdse tariefverhoging heeft toegelaten. Het geïnstalleerd PV-vermogen op 1/1/2011 zal de komende
jaren (minstens tot 2026) bovendien jaarlijks met 190 mio (2011) oplopend tot 203 mio euro
(vanaf 2015) wegen op de distributienettarieven. Bij ongewijzigd beleid (regelgeving eind
2010) zou de jaarlijkse impact op de distributienettarieven van de PV-minimumsteun oplopen tot ongeveer 380 mio euro in 2020 (incl. installaties na 1/1/2011). De doorrekening op
niveau van de leveranciers is erg ondoorzichtig. De kosten van het GSC-systeem die leveranciers doorrekenen via de groenestroombijdrage zou volgens ramingen in 2010 219 miljoen euro bedragen. Voor de periode 2002-2010 kan de doorrekening oplopen tot meer dan
een miljard. De doorgerekende kosten zullen naar alle verwachting ook de komende jaren
substantieel blijven en verder toenemen. Dit zorgt voor een permanente druk op bedrijven
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en burgers om zich zoveel mogelijk te onttrekken aan de kosten van het HE-beleid, door zo
weinig mogelijk stroom af te nemen van het net. Dit kan belangrijke negatieve sociale verdelingseffecten opleveren aangezien HE-investeringen vandaag niet binnen bereik liggen van
mensen met onvoldoende financiële middelen, terwijl die wel de HE-investeringen van anderen moeten meefinancieren via hun energiefactuur. Bovendien weegt de doorrekening in
energieprijzen zwaarder op armeren, omdat het aandeel van de energiekosten in hun uitgaven groter is. De problematiek kan op macroschaal ook efficiëntieproblemen geven doordat
het HE-investeringen op een kleinere dan macro-economisch optimale schaal kan stimuleren, of op plaatsen waar dat minder geschikt is. De problematiek kan uiteindelijk de financiering en werking van de elektriciteitsnetten en andere openbare dienstverplichtingen in het
gedrang brengen.

2. Baten: doelbereiking en effectiviteit
2.1. Meten van doelbereiking en effectiviteit
Doelbereiking en effectiviteit als evaluatiecriteria
Doelbereiking en effectiviteit zijn traditionele evaluatiecriteria. Doelbereiking is de mate
waarin de doelstellingen worden bereikt. Effectiviteit is de mate waarin de vastgestelde veranderingen toe te schrijven zijn aan het beleid. Soms wordt ook de dynamische effectiviteit
bekeken. Het betreft dan de vraag of het beleid aanzet tot verdergaande inspanningen en
de mate waarin de effecten blijven bestaan na beëindiging van het beleid.
De doelbereiking en effectiviteit van het HE-beleid kunnen op verschillende manieren „gemeten‟ worden:
 Is de hernieuwbare energieproductie toegenomen? Gebeurde dit door het g evoerde beleid?
 Zijn de investeringen in nieuwe productiecapaciteit toegenomen?
 Biedt het GSC-systeem een voldoende en voldoende zekere ondersteuning aan
investeerders?
 Zijn de doelstellingen van het beleid bereikt?
 In welke mate blijven de effecten bestaan?
Het is niet altijd eenvoudig om eenduidige antwoorden te krijgen op die vragen. Verder in dit
deel worden dan ook slechts indicaties gegeven van de doelbereiking en effectiviteit van
(enkele instrumenten binnen) het HE-beleid op het vlak van hernieuwbare energieproductie
op basis van de momenteel beschikbare informatie.
Meervoudige doelstellingen
Een andere moeilijkheid bij het toetsen van de doelbereiking en effectiviteit is dat de precieze doelstellingen van het HE-beleid niet altijd duidelijk zijn. Willen we zo goedkoop mogelijk
de HE-doelstelling halen? Willen we alle technologieën een kans geven? Nieuwe economische activiteiten en jobs creëren? De klimaatdoelstellingen halen? De bevoorradingszekerheid vergroten en energie-afhankelijkheid verkleinen? Zoals in deel 1, hoofdstuk 2 aangetoond, vergt een effectief beleid dat de doelstellingen die men door het stimuleren van HE
wil bereiken helder zijn, zodat afgewogen en gerichte keuzes kunnen worden gemaakt. Immers, de doelstellingen kunnen onderling conflicteren en naargelang wat men primair wil
bereiken, kan het te voeren beleid en de gewenste HE-mix sterk verschillen.
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In dit hoofdstuk wordt gefocust op de doelbereiking en effectiviteit van het HE-beleid op de
„primaire‟ doelstelling: tegen 2010 25% elektriciteit halen uit HE en WKK (6% uit groene
stroom en 19% uit WKK (cf. deel 2, hoofdstuk 4), en tegen 2020 het 13%-quotum voor de
certificaatgerechtigde groenestroomproductie en het 10,5%1-quotum voor WKK realiseren
(cf. deel 2, hoofdstuk 3). Er is door het uitblijven van de lastenverdeling (cf. deel 2, hoofdstuk 2) nog geen globale Vlaamse doelstelling voor energie uit HE-bronnen in 2020 vastgelegd.
In deel 3, hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op andere, secundaire doelstellingen of baten
van het HE-beleid zoals milieu- en CO2-besparing, verbeterde energiebevoorradingszekerheid, groene jobs en groene groei, de bijdrage aan technologische en maatschappelijke
innovatie, enz.
Lange termijn effectiviteit kan contrasteren met korte termijn effectiviteit
Er is een belangrijk onderscheid tussen doelbereiking en effectiviteit op korte en op lange
termijn. Doelbereiking en effectiviteit op korte termijn zijn gekoppeld aan de realisatie van
vooropgestelde doelstellingen en mijlpalen. Hoewel het GSC- en WKC-systeem doelstellingen vastlegt tot 2020, is dat 10-jarig perspectief in feite te kort als lange termijn perspectief
voor het hernieuwbare energiebeleid. Een blik vooruit op minstens de komende 20 à 30 jaar
is nodig voor energie-investeringen. Bovendien is dat 10-jarig perspectief weinig uitgewerkt:
buiten een doelstelling onder de vorm van een hernieuwbare energiepercentage is er niet
echt visie merkbaar op de gewenste hernieuwbare energie-ontwikkeling, de integratie ervan
in de productie-, distributie- en consumptiesystemen, de inpassing in de ruimtelijke infrastructuur, de plaats ervan in een industrieel beleid enz.
De korte termijn effectiviteit (bepaald % HE binnen 5 jaar of 10 jaar) is niet noodzakelijk
consistent met effectiviteit op langere termijn als daardoor de nodige transitie wordt belemmerd om op lange termijn grote sprongen vooruit te maken2. In een lange termijn transitieperspectief worden de doelstellingen afgeleid van lange termijn transitiedoelen. Zij komen
niet tot stand via het doortrekken en periodiek verscherpen van het bestaande beleid in de
toekomst zoals vandaag gebeurt. Ten tweede worden in een transitieperspectief ook doelstellingen geformuleerd onder de vorm van procesdoelstellingen en leerdoelstellingen.
Voor zgn. transitie-effectiviteit is dan niet zozeer het behalen van korte termijndoelen van
belang. Belangrijker is dat wordt gepeild naar de mate waarin het beleid de nodig mechanismen in werking zet om de vereiste energietransitie op het spoor te zetten: wordt er gewerkt aan infrastructuur-, cultuur- en structuuraanpassingen? Wat zijn de bereikte resultaten
op die vlakken? In welke mate slaagt het beleid erin het draagvlak voor hernieuwbare energie te vergroten en te verbreden? Die transitie-effectiviteit is veel moeilijker te meten dan de
klassieke effectiviteit en vergt een ander perspectief. Bovendien verlopen transitieprocessen
zelden lineair en zijn „omwegen‟ soms nodig om de vereiste kennis en ervaring op te doen.
Vaak is het belangrijker dat men in de goede richting evolueert, dan na te kijken binnen wel-

1
2

Voorstel VR december 2010
Klimaatbeleid is marathon, geen sprint. […] In onze ogen zijn het juist de milieuactivisten die kortzichtig handelen. Als we het klimaat écht willen helpen, kunnen we met minder investeringen méér doen. Elke Nederlandse
politicus die de indruk geeft dat we met algemene subsidies of allerlei steunmaatregelen voor groene stroom
effectief een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem heeft het mis. […] Door te investeren in juist die sectoren waarin voor Nederland ook in de toekomst een prominent rol is weggelegd helpen
we uiteindelijk ook het klimaat. Innovatie in Nederland maakt duurzame stroom goedkoper voor iedereen. Daarmee kan de transitie naar houdbare energie sneller én betaalbaar. De energietransitie is een marathon die
meerdere generaties gaat beslaan. Als we nu een krachtenverspillende sprint inzetten, doen we volgende generaties tekort. Eelco de Jong, Stan Veuger Klimaatbeleid is marathon, geen sprint 22/10/2010, opiniestuk in NRC
Handelsblad en NRC Next, http://www.energieportal.nl/Reviews/Groene-Energie/Klimaatbeleid-is-marathongeen-sprint-6878.html
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ke timing of binnen welk kader dat precies is gebeurd. De transitie-effectiviteit „meten‟ kan
echter moeilijk met de bestaande informatie.

2.2. Doelbereiking
HE-doelstellingen binnen bereik
In 2009 had groene stroom een aandeel van 4,7% in het bruto elektriciteitsverbruik en was
elektriciteit uit WKK‟s goed voor 19% van het bruto elektriciteitsverbruik. De doelstelling is
om tegen 2010 25% van het elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energie of WKK te halen.
In deel 2 werd aangetoond dat er elk jaar voldoende groenestroomproductie is om aan de
quota te voldoen, al worden er elk jaar een beetje te weinig certificaten ingeleverd zelfs al
zijn er globaal voldoende. De cijfers voor 2010 zijn nog niet definitief beschikbaar.
Aandeel HE en WKK in elektriciteitsverbruik3

Meer hernieuwbare elektriciteitsproductie
Er werd sedert eind jaren negentig steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerd, vooral uit restafval en in mindere mate uit biogas (voornamelijk onder
impuls van het afvalheffingenbeleid, cf. infra). Sedert 2000 is er ook meer elektriciteitsopwekking via windenergie en via de verwerking van biomassastromen. Volgens de beleidsbrief energie uit 2000 is dit omdat de aanbodzijde enthousiast reageert op de voornemens
van de Vlaamse regering inzake een ondersteuningssysteem voor groene stroom. Na de
effectieve inwerkingtreding van het groenestroomcertificatensysteem in 2002 begon de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie aan een sterke groei die vanaf halverwege
het decennium exponentieel verliep.

3

VRIND 2010
13

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst1

Hernieuwbare elektriciteitsproductie in Vlaanderen (1994-2010 in MWh)4
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Meer hernieuwbare elektriciteitsproductie-installaties
Er werden de jongste jaren jaarlijks tussen 25 en 30 groenestroominstallaties bijkomend in
gebruik genomen (zonder de PV-installaties mee te rekenen). In totaal waren er op 1 januari
2011 220 groene stroominstallaties in dienst (excl. PV).
Aantal bijgekomen groenestroominstallaties (excl. PV) in Vlaanderen
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Aantal HE-installaties in Vlaanderen naar datum indienstname en technologie5
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VREG website geraadpleegd op 21/2/2011 en VEA
VREG data per 1/1/2011.
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Aantal PV-installaties groeide pijlsnel
In Vlaanderen groeide het aantal PV-installaties de jongste jaren zeer snel. Volgens gegevens van de VREG kwamen er in 2009 maar liefst 49.816 bij, bijna vijf keer meer dan in
2008. Alle groeiprognoses werden ruimschoots overtroffen6. Op 1 januari 2011 waren er in
Vlaanderen meer dan 96.000 installaties actief (zie grafiek). In 2010 lag de aangroei van
PV-installaties wel substantieel lager dan in 2009 (de minimumsteun werd immers verlaagd). In 2009 werden bijna 50.000 installaties geplaatst, in 2010 waren dit er ongeveer30.500 . Hierbij dient wel vermeld te worden dat installaties in dienst genomen voor 1
maart 2010 nog meegeteld worden in 2009, zodat ze van de hogere minimumsteun kunnen
genieten.
Gecumuleerd aantal PV-installaties in Vlaanderen7
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Ook in vermogen is PV steeds belangrijker geworden
Ook in vermogen uitgedrukt, is zonne-energie in Vlaanderen steeds belangrijker geworden .
Eind 2010 bedroeg het totaal geïnstalleerd vermogen van PV-installaties 43% van het HEproductievermogen (zie figuur en tabel).
Geïnstalleerd vermogen groenestroomproductie in Vlaanderen
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6

ODE verwachtte tegen eind 2008 uit te komen op 55 MWe (cijfers ODE op Hoorzitting MINA-raad 22.10.2008),
terwijl 81 MWe gerealiseerd werd. Op 1 april 2009 schatte de VREG het totaal opgesteld vermogen fotovoltaische zonnepanelen voor 2009 in Vlaanderen op ongeveer 170 MWp, terwijl 290 MWp werd bereikt.
7
VREG vermogen op 1/1/2011
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Geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen in kW, naar technologie8
2004
Biogas Overig
Biogas RWZI
Biogas Stortgas
Biomassa gesorteerd of selectief ingezameld afval
Biomassa uit huishoudelijk afval
Biomassa uit land- of bosbouw
Waterkracht
Windenergie op land
Zonne-energie
Totaal

2005
33.854
2.488
19.294

2006
37.647
3.680
19.780

2007
47.943
4.276
19.780

2008
60.300
4.276
19.780

2009
68.395
4.276
19.780

2010
69.898
4.276
18.546

39.340

75.340

75.340

78.440

78.440

36.400

100.800 136.800
165.112 173.213 176.900
643
643
991
94.742 149.742 170.745
956
1.524
3.686
294.153 520.898 625.569

224.500
181.563
996
197.945
21.938
774.281

32.700

224.500
243.386
308.415
186.481
190.946
242.852
1.000
1.000
1.000
221.959
280.459
242.681
81.874
326.925
695.199
878.610 1.213.607 1.619.267

Aangroei windturbinecapaciteit schommelde sterk
Vlaanderen telde eind 2010 156 windturbines van 300 KWh of meer9. De aangroei van de
windturbinecapaciteit schommelde sterk van jaar tot jaar. Volgens VEA-gegevens was de
aangroei van het windturbinevermogen in 2009 groter dan ooit tevoren.
Geïnstalleerd windvermogen en aantal turbines per jaar10
70.000

37
60.000

50.000
24

40.000

15

30.000

12

13
12

10

20.000

16
10.000

6

12

5
5

1
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

In termen van productie vooral biomassacentrales
Het geïnstalleerd vermogen is vooral toegenomen door de bijkomende PV-installaties, maar
de groenestroomproductie die daar tegenover staat, is beperkter. Het zijn vooral biomassainstallaties die instaan voor een groot deel van de groenestroomproductie (zie tabel). Dat
heeft te maken met het hoger aantal draaiuren van deze installaties en met het feit dat wellicht bestaande bijstookmogelijkheden als gevolg van het GSC-systeem beter benut worden.

8

Voor installaties die in aanmerking komen voor toekenning van groenestroomcertificaten
Gegevens van VEA op 9/11/2010 Voor 2011 betreft het vermogen waarvoor het VEA de vergunning heeft
goedgekeurd en die in de loop van 2011 operationeel zullen worden.
10
VEA, www.energiesparen.be
9
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Hernieuwbare elektriciteitsproductie in Vlaanderen per technologie (MWh)11
MWh
Elektriciteit
Biogas RWZI
Biogas Stortgas
Biogas Overig
Biomassa gesorteerd of selectief ingezameld afval
Biomassa uit huishoudelijk
afval
Biomassa uit land- of bosbouw
Waterkracht
Windenergie op land
Zonne-energie
Totaal

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.501
37.506
10.420

1.833
62.191
69.924

1.965
74.897
135.233

2.620
77.050
154.746

3.472
81.887
101.581

4.342
74.926
172.820

4.723
74.629
193.654

5.024
68.177
371.032

6.866
62.825
313.104

54.714

96.729

184.049

304.481

424.240

488.698

526.667

698.176

869.694

0
0
1.678
44.218
5
150.042

0
0
1.863
58.946
82
291.568

52.464
0
1.926
95.044
393
545.971

159.505
112.443
2.283
154.446
715
968.289

180.492
395.506
2.079
237.749
1.356
1.428.362

186.602

179.152

203.543

202.791

424.321
2.733
284.520
5.583
1.644.545

661.482
3.603
332.965
33.620
2.010.495

824.072
3.311
386.851
141.484
2.701.586

656.812
3.344
391.360
459.518
2.966.314

2.3. Effectiviteit
Additionaliteit is moeilijk te bepalen
Hernieuwbare energie-investeringen in Vlaanderen kunnen meestal genieten van meerdere
ondersteuningsregelingen, op Vlaams niveau en op federaal niveau (zie tabel).
HE-instrumenten per technologie (2009-2010)

Windturbines
Bio-energieinstallaties
Zonnepanelen

zonneboiler

Warmtepompen

Bio-WKK
(bio)-Micro WKK

bedrijven
Bedrijven
landbouw
particulieren
bedrijven
landbouw
particulieren
bedrijven
landbouw
particulieren
Bedrijven
landbouw
Bep. Org.
bedrijven
landbouw
particulieren
Bedrijven
landbouw
Bep. Org.

x
x

soms

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

investeringsaftrek

belastingvermindering

VEA

Lokale steun

DNB

Federaal

VLIF *

Ecologiesteun
(2009-2010) *

WKC

GSC

Vlaamse instrumenten

x
x
x
x

soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms

x
x
x
x
x
x
x
x

x
soms
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

(*) de regeling inzake ecologiesteun en VLIF is intussen grondig gewijzigd: zie deel 2, hoofdstuk 4

11

VREG op basis van aantal toegekende certificaten, WKK-inventaris 2008 van VITO, Mededeling van de
Vlaamse minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur aan de leden van de Vlaamse regering.
Betreft: - Actieplan voor het wegwerken van de juridische en praktische belemmeringen die zich kunnen voordoen in het kader van de realisatie van de Vlaamse doelstellingen inzake milieuvriendelijke energieproductie
(groene stroom, groene warmte en warmtekrachtkoppeling); VITO Prognose 2009; Voortgangsrapportage 2009
17
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Zo is er bijvoorbeeld overlap tussen het Vlaamse certificatensysteem, de federale ondersteuningsmaatregelen zoals de belastingsvermindering voor particulieren en de investeringsaftrek voor bedrijven (zie tabel). Daardoor is de additionaliteit van de diverse ondersteuningsmechanismen afzonderlijk heel moeilijk te bepalen en kunnen de realisaties (zie
doelbereiking) moeilijk aan het groenestroomcertificatensysteem alleen worden toegeschreven.
Additionaliteit voor elektriciteitsopwekking uit restafval lijkt zeer beperkt
Het certificatensysteem verhoogde tussen 2002 en 2009 de HE-productie uit biomassa, biogas, windenergie en zonne-energie. Het effect van de verhoogde PV-subsidies sedert 2006
is in de onderstaande grafiek met enige vertraging in 2008 duidelijk vast te stellen. In 2010
is overduidelijk het effect te zien van de boom van PV-installaties geplaatst in de loop van n
2009. De hernieuwbare elektriciteitsproductie uit restafval daarentegen lijkt ondanks de bijkomende ondersteuning die het groenestroomcertificatensysteem bood nauwelijks versterkt
door het certificatensysteem. In tegendeel, in 2003, 2008 en 2009 daalde de HE-productie
uit restafval zelfs (zie figuur). Wellicht is dit te wijten aan evoluties in het afvalbeleid.
Toename (en afname) elektriciteitsproductie uit HE-bronnen
700.000
Zonne-energie

600.000

Windenergie op land
Waterkracht

Wijziging HE-productie tov vorig jaar

500.000

Biomassa
Restafval
Biogas

400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Technologiemix wijzigde
Het certificatensysteem wijzigde de mix aan technologieën die voor de opwekking van groene stroom worden gebruikt (zie figuur). Voor de introductie van het certificatensysteem bestond de hernieuwbare elektriciteitsproductie vooral uit energie uit afvalverbrandingsinstallaties, terwijl na de introductie van het certificatensysteem biomassa de dominante
technologie wordt.
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Mix elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen
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Effectiviteit is lager dan potentieel
Vlaanderen scoort met zijn groenestroomcertificatensysteem voor bepaalde technologieën,
en vooral voor onshore wind, eerder laag op effectiviteit in vergelijking met het beschikbare
potentieel ondanks een vrij hoog ondersteuningsniveau (zie deel 1, hoofdstuk 2)12. Dit wil
zeggen dat er andere aspecten dan financiële zijn die de ontwikkeling van hernieuwbare
energie hinderen. Het kan dan gaan om zaken zoals ruimtelijke randvoorwaarden (vergunningsbeleid), de stabiliteit van het beleid, de markt- en nettoegang, het investeringsrisico
enz. (zie deel 3, hoofdstuk 3)13.

2.4. Dynamische effectiviteit
HE-incentive daalt bij dalend elektriciteitsverbruik
De GSC- en WKK-quota zijn relatieve quota die worden berekend ten opzichte van de elektriciteitsleveringen. Als de elektriciteitsleveringen dalen, daalt ook de stimulans die uitgaat
van het quotum. Zo daalde het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen in 2008 en 2009 als gevolg van de economische crisis en door een toenemende eigen elektriciteitsproductie waarvan het verbruik niet langer in de statistieken voorkomt. Deze daling was zelfs zo sterk dat
het aantal in te leveren certificaten op 31/03/2010 lager lag dan een jaar voordien (zie figuur). Volgens de VREG is het overschot aan groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
op de markt het gevolg van de gedaalde elektriciteitsleveringen14.

12

Fraunhofer 2007. Effectiveness and efficiency of present RES-E support policies in EU Member States Mario
Ragwitz, Anne Held Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research (Fh-ISI).
13 Uit de Fraunhofer-studie (2007) bleek dat niet zozeer de geboden ondersteuning maar wel het potentieel risico
de effectiviteit van een ondersteuningssysteem bepaalt. Dat potentieel risico hangt samen met de geloofwaardigheid en maturiteit van het ondersteuningssysteem, de planning van de ondersteuning, de administratieve
barrières, de specificiteit van het ondersteuningsniveau, etc.
14
VREG, Marktmonitor 2010
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Absoluut aantal in te leveren hoeft niet te stijgen als quotum stijgt
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Quotapad kan remmend werken bij overschot certificaten
Als het aanbod van groene stroom- en WKK-certificaten bij de uitbaters groter is dan de
vraag naar dergelijke certificaten bij de elektriciteitsleveranciers om te voldoen aan hun jaarlijkse quotumverplichting, kan er een overschot aan certificaten ontstaan. Als gevolg van dit
overschot kan de certificatenprijs dalen. Dat kan de rendabiliteit van bestaande groene
stroom- en WKK-installaties zonder lange termijn contract ondergraven. Daarnaast zal het
overschot het moeilijker maken voor nieuwe projecten of kleine projecten zonder lange termijn contract om certificaten te kunnen verkopen. In dat perspectief kan een te laag quotum
en het daaruit resulterende een overschot aan certificaten de stimulans voor HE- of WKKinvesteringen afremmen. Bij een structureel overschot gaat er enkel nog een stimulans voor
nieuwe investeringen uit van de minimumsteun, maar de Vlaamse regering kan een voorstel
doen om de quota te verhogen als dat nodig is15.
In Vlaanderen loopt op dit moment het overschot aan GSC- en WKK-certificaten in de miljoenen (zie figuren). Doordat er veel gewerkt wordt via langetermijncontracten daalt de
maandelijkse gemiddelde certificatenprijs op de bilaterale markt niet zo drastisch. Maar niettemin zet dit overschot druk op de prijs waaraan kleine onafhankelijke producenten hun certificaten kunnen of moeten verkopen16. Op dit moment is het overschot aan GSC- en WKKcertificaten van het voorgaande jaar, tezamen met de productie van de bestaande installaties meer dan genoeg om quotum te halen.

15

Zie energiedecreet, art. 7.1.10. §4. Indien uit deze evaluatie blijkt dat een verwachte daling van het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik groter zal zijn dan de verplichte stijging van de doelstelling, vermeld in § 2, doet de
Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2 te verhogen.
Indien Europese verplichtingen aanleiding geven tot een met de in § 2 vermelde doelstellingen niet haalbaar
aandeel groene stroom, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
Indien de Vlaamse Regering certificaten aanvaardt voor groene stroom die niet is geproduceerd in het Vlaamse
Gewest, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
16
VREG, Marktmonitor 2010.
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Verhouding beschikbare GSC-certificaten tov in
te leveren certificaten op 31/0317

Verhouding beschikbare WKK-certificaten tov
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Op langere termijn hangt veel af van de evolutie van het toekomstige quotum. Voor GSC
stijgt dit komende de komende jaren nog aanzienlijk (van 6% in 2011 tot 13% in 2021). Voor
WKC was er nog een lichte stijging van het quotum voorzien van 4,90% in 2011 tot 5,20% in
2012 en 5,23% in 2013, maar nadien niet meer. Voor WKK ligt wel een voorstel van de
Vlaamse regering voor in het Vlaams parlement om het overschot aan certificaten te verminderen (zie deel 2, hoofdstuk 3) omdat de ontwikkeling in de praktijk sneller gaat dan initieel gedacht en via de quota vooropgesteld werd. Zo wil men vermijden dat te lage quota
de ontwikkeling van WKK afremmen. Het is echter onzeker of het overschot aan certificaten
door de doorgevoerde aanpassingen voldoende zal dalen19. Voor GSC bevat het voorontwerp van decreet dat in het parlement voorligt een beperking van de certificaten die kunnen
worden toegekend voor steenkoolcentrales die worden omgebouwd om volledig op biomassa te draaien.
Relevantie marktsysteem daalt als boete in de buurt komt van de certificatenprijs
De certificatenhandel zal naar verwachting inkrimpen door de dalende boeteprijs (zie deel 2,
hoofdstuk 3) omdat dan ook de marktprijs zal zakken. Men verwacht dat de marktprijs zal
dalen tot iets onder de boeteprijs (100 euro in 2015), met name tot 99 euro in 2015 en 90
euro in 202020. Dat betekent dat voor enkele HE-technologieën de marktprijs zeer sterk in de
buurt komt van de gegarandeerde minimumprijzen (Vlaams/federaal). Daardoor kan worden
verwacht dat steeds meer HE-producenten zullen kiezen voor de minimumsteunregeling in
plaats van de meer onzekere ondersteuning tegen marktprijs. Dat geldt voor nieuwe investeerders, maar ook voor bestaande HE-producenten waarvan lange termijn contracten aflopen.
Vooral minimumsteun GSC biedt zekerheid, quotum en marktprijzen minder
De effectiviteit van een ondersteuningssysteem hangt ook sterk af van de mate waarin het
zorgt voor enige zekerheid21. Voor een investeerder telt namelijk niet alleen de hoogte van
17

Productie bestaande installaties: aantal toegekende certificaten in het voorgaande jaar als indicator voor de
toekenning tussen maart van het voorgaande jaar en het moment van de inleverronde.
18
Productie bestaande installaties: aantal toegekende certificaten in het voorgaande jaar als indicator voor de
toekenning tussen maart van het voorgaande jaar en het moment van de inleverronde.
19
SERV (2010) Advies Ontwerpbesluit aanpassingen WKK-certificatensysteem. 5 juli 2010.
20
VMM (2009) MIRA 2009 Wetenschappelijk Rapport. Energie- en Klimaatscenario‟s voor de sectoren Energie
en Industrie.
21
[5 Fundamental principles of renewable policy design] The need for a predictable and transparent support
framework to attract investments. OECD OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing
our commitment for a sustainable future. Council. 16/03/2010.
21
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het ondersteuningsniveau maar ook de zekerheid dat hij een bepaald ondersteuningsniveau
zal ontvangen. Die zekerheid is niet alleen van belang voor het inkomen voor de hernieuwbare energieproducenten, maar ook voor de banken of financieringsinstellingen die investeren of leningen toe staan22. Hoe lager het risico, hoe goedkoper ook het kapitaal23.
De waarborgen die het huidige systeem biedt, worden vaak vermeld als een belangrijk
voordeel en als grootste argument tegen de vervanging ervan door een ander systeem24.
Toch is de stabiliteit en zekerheid die het GSC- en WKC-systeem bieden relatief.
Ten eerste zijn het in de praktijk vooral de minimumprijzen die zorgen voor zekerheid in de
ondersteuning. De ondersteuning verbonden aan een vergoeding via de marktprijzen van
certificaten is veel minder zeker. Er werden weliswaar lange termijn doelstellingen tot 2020
vastgelegd en decretaal verankerd en de vastgelegde boetes zijn vrij hoog in de hoop een
hoge marktprijs te kunnen garanderen, maar niettemin blijft de hoogte van de marktprijzen
moeilijk of niet voorspelbaar. Ze zijn immers van veel factoren afhankelijk. Zo is het onzeker
of de relatieve quota ambitieus genoeg zullen blijken, hoe elektriciteitsvraag en dus het absoluut aantal voor te leggen certificaten zal evolueren, hoe de elektriciteitsprijzen zullen wijzigen en ze de rendabiliteit van de projecten en dus de investeringen zullen beïnvloeden,
hoe andere HE-producenten zich zullen gedragen, enz. Omdat de ontwikkeling van groene
stroom en WKK in verhouding tot het elektriciteitsverbruik in de praktijk nauwelijks voorspelbaar is, is ook de vastlegging van de quota erg moeilijk25.
Ten tweede biedt het huidige systeem vooral stabiliteit en zekerheid voor bestaande investeringen, minder voor geplande nieuwe investeringen26. Er zijn in de regelgeving minimumprijzen ingeschreven die gedurende relatief lange termijn gelden, 10 jaar en voor PV zelfs
20 jaar. Bovendien is in de regelgeving een bepaling opgenomen die bestaande investeerders garandeert dat zij vergoed zullen worden bij wijzigingen aan de minimumsteun die

22

Het hoeft geen betoog dat het doorvoeren van frequente aanpassingen in het beleid met een dergelijke negatieve financiële impact voor bestaande installaties ook nefaste gevolgen heeft voor toekomstige investeringen in
groene energie initiatieven. Het leidt tot grote teruighoudendheid van Vlaamse en internationale investeerders,
banken en moedermaatschappijen om in de toekomst mee te stappen in investeringen in hernieuwbare energie
in Vlaanderen. Immers het fundament van dergelijke projecten, het groene stroom systeem, blijkt onbetrouwbaar
en biedt een onvoldoende rechtszeker kader, dat zelfs de leefbaarheid van reeds operationele projecten in het
gedrang brengt. Enkele bedrijven hebben inmiddels al onrustwekkende signalen opgevangen vanwege een
aantal financiële instellingen. Gezamenlijke brief van Aspiravi, A&S Energie, Colruyt Group, Electrawinds en
Stora Enso Langerbrugge NV dd 4 januari 2011 aan Kris Peeters nav van de geplande wijzigingen aan het GSCsysteem.
23
Commission of the European Communities, Brussels, 24.04.2009, SEC(2009) 503 final, Commission Staff
Working Document, The Renewable Energy Progress Report, Accompanying document to the communication
from the commission to the council and the european parliament, Commission Report in accordance with Article
3 of Directive 2001/77/EC, Article 4(2) of Directive 2003/30/EC and on the implementation of the EU Biomass
Action
Plan
COM(2005)
628
{COM(2009)
192
final}
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0503:FIN:EN:PDF
24
Het verlaten van het certificatensysteem lijkt me vandaag een te grote gok. Intussen is bewezen dat het een
stabiel investeringskader biedt en de doelstellingen kan bereiken. Overschakelen naar een nieuw systeem naar
Duits model zou een grote gok betekenen. (…) We kunnen het certificatensysteem wel nog verbeteren en verfijnen. De regering werkt daar ook aan, maar het overstappen op een heel nieuw systeem zou een onverantwoorde koerswending betekenen. Hilde Crevits, Vlaams Parlement. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en
Energie Vergadering van 02/12/2008. Vraag om uitleg van de heer Dirk de Kort tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de kosten van groenestroomcertificaten voor Vlaanderen en de weinig efficiënte werking van het subsidiesysteem.
25
Die hangt immers af van meerdere factoren waaronder het ondersteuningsniveau via het certificatensysteem
en andere ondersteuningsregelingen (ecologiesteun, VLIF-steun, investeringsaftrek, groene leningen…), het
vergunningskader, de netaansluitbaarheid, het economisch en financieel klimaat, de energieprijzen, en de evolutie van het elektriciteitsverbruik (noemer). SERV (2010) Advies Ontwerpbesluit aanpassingen WKKcertificatensysteem. 5 juli 2010.
26
En voor alle duidelijkheid: voor bestaande installaties verandert er niets. Freya Van den Bossche Vlaamse
regering past steun voor groene stroom aan. Persmededeling van de Vlaamse regering, 12/11/2010.
22
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zouden leiden tot een daling van de opbrengsten27. Voor geplande investeringen geldt deze
garantiebepaling niet, en worden de gegarandeerde minimumprijzen regelmatig aangepast
op basis van de onrendabele toppenberekening of andere overwegingen. In feite is het huidige systeem zelfs inherent instabiel (zie verder bij de bespreking van de kosten).

3. Kosten: efficiëntie en kosteneffectiviteit
3.1. Meten van efficiëntie en kosteneffectiviteit
Efficiëntie en kosteneffectiviteit als evaluatiecriteria
Ook efficiëntie is een traditioneel en belangrijk criterium in de evaluatie van beleid. De term
efficiëntie slaat doorgaans op de globale kosten/batenverhouding van alternatieve doelmiddelcombinaties. De term kosteneffectiviteit is dan beperkter qua reikwijdte en slaat op de
mate waarin instrumenten reeds vooropgestelde doelstellingen (baten) tegen zo laag mogelijke kosten realiseren.
Het kostenperspectief dat hiervoor relevant is, zijn de totale maatschappelijke kosten. Het
gaat om de som van alle kosten van ondernemingen, gezinnen en andere doelgroepen (incl.
de overheid zelf) om de doelstellingen te realiseren, met aandacht voor de onderlinge transferts en het vermijden van dubbeltellingen. Naast efficiëntie op het vlak van het HE-beleid
(vnl. productiesteun) is er ook nog efficiëntie op het vlak van aansluiting van HE-installaties
op het net. Dit laatste wordt niet hier behandeld, maar in hoofdstuk 3 van dit deel 3.
Streven naar efficiëntie is belangrijk omdat zo onnodig hoge maatschappelijke kosten om de
beoogde investeringen aan te moedigen kunnen worden vermeden. Dat is belangrijk in het
licht van het streven naar een competitieve Vlaamse economie en gezonde overheidsfinanciën28 (cf. Pact 2020 doelstellingen). De kosten die worden gemaakt, worden finaal via belastingen, prijzen of besparingen elders doorgerekend aan de eindverbruikers. Dat betekent
dat efficiëntie ook omwille van sociale overwegingen belangrijk is. Vermijden van onnodige
kosten maakt tevens middelen vrij om de hernieuwbare energiedoelstellingen beter te bereiken. Er is dan méér mogelijk tegen lagere kosten. Hoe efficiënter het beleid, hoe verder het
hernieuwbare energiebeleid kan gaan.
Toch worden de kosten en de kosteneffectiviteit van het HE-beleid tot dusver niet in kaart
gebracht en bewaakt door de Vlaamse overheid. Daardoor zijn de totale kosten en de kosten van de diverse hernieuwbare energietoepassingen per MW vaak moeilijk te achterhalen29. Er is ook nog geen Vlaamse marginale kostencurve gepubliceerd die aantoont welke
hernieuwbare energietechnologieën en toepassingen ingezet zouden worden in het meest
efficiënte scenario (een scenario dat met ondersteuning van de onrendabele toppen van de
meest kostenefficiënte groenestroomtechnologieën die nodig zijn om de groenestroomdoel-

27

Eenergiedecreet, art. 7.1.6 §3 en art. 7.1.7 §3. Als de steun, vermeld in § 1 [minimumsteun], door
een beslissing van de Vlaamse overheid niet langer wordt toegekend, vergoedt de Vlaamse Regering
de geleden schade voor bestaande installaties.
28

Het lijkt mij ook zeer verstandig dat de Vlaamse overheid erover waakt dat het stimuleren van hernieuwbare
energie een financieel haalbare kaart blijft. De groene-stroomsubsidies mogen niet onbetaalbaar worden. Luc
Desender (Electrawinds) De Standaard, 15/11/2010. Topman Electrawinds wil geen onbetaalbare groene
stroomsubsidies.
29
De integratie van hernieuwbare energie op ons elektriciteitnet kost centen. Vandaag verkijken we ons op de
prijs van groene stroom. Dat komt door de vele subsidies die we geven. Het is niet omdat groene stroom goedkoop lijkt dat het ook goedkoop is. Prof. R. Belmans. De Morgen, 22/04/2010, Slimme meters maken stroom helft
duurder.
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stelling in 2020 te halen)30. Ook de kosten van het groenestroomcertificatensysteem of van
het bredere HE-stimuleringsbeleid worden niet systematisch geïnventariseerd of geëvalueerd31.
Het kostte dan ook heel wat moeite om de gegevens in dit rapport te verzamelen. Ze zitten
immers verspreid over diverse instanties en afdelingen en worden vaak op verschillende
manieren bijgehouden. Bovendien is de informatie vaak eerder een theoretische of onder
bepaalde hypothesen berekende benadering van de realiteit (bv. onrendabrle toppenberekening, waarde van de certificaten…) en betreft het een momentopname. De kosten van
nieuwe HE-investeringen op termijn kunnen echter dalen door technologische innovaties en
naarmate ze meer geïmplementeerd worden (leereffecten, schaalvoordelen…)32.
Het „meten‟ van de kosteneffectiviteit en zeker van de efficiëntie is dus geenzins eenvoudig,
vooral door gebrek aan goede data. Ook hier is de ambitie daarom bescheiden, namelijk om
op basis van de momenteel beschikbare informatie een beeld te geven van de kosten en
kosteneffectiviteit van het HE-beleid. Omwille van de beperkingen in de informatie, moet
worden benadrukt dat de berekeningen vooral bedoeld zijn als indicaties van de kosten en
de mogelijke kostenbesparingen, die met de nodige zin voor nuancering moeten worden
geïnterpreteerd.
Meervoudige doelstellingen
Net zoals bij doelbereiking en effectiviteit, speelt ook bij het beoordelen van de kosteneffectiviteit de problematiek van meervoudige doelstellingen. In dit hoofdstuk bekijken we de basisvraag die rechtstreeks met de kosteneffectiviteit van het HE-beleid verband houdt: wat
zijn de kosten en in welke mate worden de HE-doelstellingen maatschappelijk zo goedkoop
mogelijk gehaald?
Dat neemt niet weg dat er andere redenen of doelstellingen (CO2-besparing, energiebevoorrading, rechtvaardigheids- en verdelingsaspecten, lokale milieubaten, innovatie, werkgelegenheid…) kunnen zijn, die de inzet op duurdere hernieuwbare energie-opties toch kunnen
motiveren. In dat geval geeft een analyse van de kosten en kosteneffectiviteit van de wijze
waarop de HE-doelstellingen kunnen worden bereikt informatie op om (1) af te wegen of die
extra kosten (boven wat kosteneffectief is) verantwoord zijn ten opzichte van de extra baten
(boven wat een kosteneffectief beleid aan baten oplevert), en om (2) na te gaan hoe de
meerkosten van deze duurdere HE-maatregelen zich verhouden ten opzichte van de kosten
van andere mogelijke maatregelen om die zgn. secundaire baten of doelstellingen te realiseren (cf. deel 1, hoofdstuk 2, zie ook verder in hoofdstuk 2 van deel 3). Bij de evaluatie van
het HE-beleid is niet alleen de kosteneffectiviteit van belang, maar informatie over de kosten
en kosteneffectiviteit laat een meer transparant debat en een meer rationele besluitvorming
toe.

30

VITO is daar wel mee bezig geweest. Deze curve zou gebaseerd zijn op de onrendabele top van een 800 tal
technologieën en zou aangeven hoeveel energie hernieuwbaar zou zijn uitgaande van een bepaalde kost per
GJ, met of zonder het groenestroomcertificatensysteem als ondersteuningsmechanisme. Er wordt uitgegaan van
een investeringsoogpunt dat nagaat welke technologiemix het energiemodel kiest bij een bepaalde meerkost per
GJ. Deze curve zou reeds in februari 2010 afgewerkt zijn, maar wordt naar verluidt niet publiek gemaakt zolang
de besprekingen met andere gewesten over de lastenverdeling niet zijn afgerond.
31
“In Belgium, there is a lack of comprehensive information on the total costs of the existing public support for
renewable energy. Therefore, the government should enhance the efforts to collect and analyse the information
on support measures provided at all levels, including federal, regional and local, and their relative costs. This is
necessary to evaluate the effectiveness of the existing policies and adapt them accordingly” IEA (2009) OECDIEA review Belgium 2009.
32 Zie over de beperkingen van marginale kostencurves ook deel 1, hoofdstuk 2.
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Maatschappelijke efficiëntie kan contrasteren met kosteneffectiviteit HE-beleid
Bij een analyse en beoordeling van de kosteneffectiviteit van een beleid, is de schaal waarop die evaluatie gebeurt zeer belangrijk. Vaak wordt binnen een bepaald kader gezocht
naar optimalisaties om de kosteneffectiviteit te verbeteren, maar zijn nog veel grotere kostenbeparingen of efficiëntiewinsten mogelijk wanneer men de doelstellingen meeneemt in
de analyse en de problematiek op een hoger niveau bekijkt.
Dat is ook het geval bij het HE-beleid. Er kan worden bekeken hoe het halen van de HEdoelstellingen (bepaald % HE binnen x aantal jaar) kosteneffectiever kan. Maar als de problematiek op een hoger niveau wordt bekeken, bv. op niveau van CO2-besparing, komen
vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit andere vragen aan de oppervlakte zoals: zijn er
geen andere maatregelen buiten hernieuwbare energie die goedkoper meer CO2 kunnen
besparen? Is een afzonderlijke HE-doelstelling wel nodig en wenselijk? Hoe kan die er best
uitzien?
In deel 2, hoofdstuk 2 werd reeds aangetoond dat deze vragen zeer pertinent zijn. Een HEbeleid heeft immers, zoals elk beleid, opportuniteitskosten: de middelen zijn beperkt en elke
euro kan slechts één keer uitgegeven worden. De tijd, mensen en middelen die worden besteed aan HE en HE-beleid zijn niet meer beschikbaar voor andere beleidsdoelstellingen.
De problematiek is finaal dezelfde als deze van afweging van keuze-opties binnen het HEbeleid (cf. supra). Er moet dan in principe worden nagegaan welke specifieke doelstellingen
of secundaire baten (naast CO2-besparing) men wil realiseren met een specifiek HEstimuleringsbeleid, wat de meerkosten daarvan zijn (nu en in de toekomst, aangezien wordt
verwacht dat door de technologische evoluties het verschil tussen de marginale CO2emissiereductiekosten van de energie-efficiëntieverhogende opties en de hernieuwbare
energieopties sterk zou kunnen verminderen33), en nagegaan worden (1) of die extra kosten
(boven wat een kosteneffectief klimaatbeleid is) verantwoord zijn ten opzichte van de extra
baten (boven wat een kosteneffectief klimaatbeleid aan baten oplevert), en (2) hoe de
meerkosten van het duurdere HE-beleid zich verhouden ten opzichte van de kosten van
andere mogelijke maatregelen om die zgn. secundaire baten of doelstellingen te realiseren.
Zulke analyse overstijgt de scope van het voorliggende rapport, maar is belangrijk. Toch
worden met de analyses in dit rapport alvast enkele indicaties gegeven. Bovendien is het zo
dat juist omdat HE-maatregelen dure klimaatmaatregelen zijn (zie deel 1, hoofdstuk 2) een
pleidooi voor een kostenefficiënt HE-beleid aan belang wint.
In elk geval past hier de opmerking dat er niet enkel bij hernieuwbare maar ook bij de klassieke energieopwekking volop aandacht moet zijn voor mogelijke kostenbeparingen of efficiëntiewinsten34. Terzake kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de lopende discussie over
de zgn. nucleaire rente die de nucleaire producenten realiseren als gevolg van stranded
benefits enerzijds en windfall profits anderzijds35. Het is zeer belangrijk, ook omwille van de
omvang van de bedragen die worden genoemd, dat ook dit debat wordt gevoerd.

33

Zie deel 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3.
Oversubsidiëring en windfall profits als gevolg van ondersteuning die groter is dan nodig om de investering uit
te lokken zijn niet aanvaardbaar, noch bij hernieuwbare noch bij klassieke energieopwekking. SERV advies van
1 december 2010 Over de aanpassing van de groenestroom- en warmtekracht-certificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011).
35 Stranded benefits verwijzen in deze context naar de winsten van de producenten als gevolg van het feit dat de
kerncentrales versneld werden afgeschreven vóór de vrijmaking en waarvoor de consumenten geen compensatie hebben ontvangen als teruggave voor die inspanningen uit het verleden. Windfall profits verwijzen in deze
context naar de bestendiging van de extra winsten die producenten kunnen puren ten gevolge van levensduurverlenging van de nucleaire centrales. Zie bv. het advies van de algemene raad van de CREG van 16 februari
2011 over de VREG-studie 968 over over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire
centrales in België.
34
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3.2. Opportuniteitskosten van het HE-beleid
Zoals reeds vermeld zijn de tijd, mensen en middelen die worden besteed aan HE en HEbeleid niet meer beschikbaar voor andere beleidsdoelstellingen (opportuniteitskosten). Dat
betekent dat in principe afwegingen nodig zijn tussen alternatieve aanwendingsmogelijkheden.
Energiebesparing is vanuit efficiëntie-oogpunt belangrijker
Een kosteneffectief klimaatbeleid is gebaseerd op de concurrentie tussen verschillende
CO2-reductie-opties, gaande van energiebesparingen tot fossiele efficiëntie en HEtechnologieën. Marginale kostencurves tonen dat op dit moment veel energiebesparende
maatregelen vanuit efficiëntie-overwegingen het interessantst zijn, en dat veel hernieuwbare
energie-opties hoge tot zeer hoge kosten per eenheid CO2-emissiereductie leiden36 (zie ook
deel 1, hoofdstuk 2). Dat betekent dat veel HE-maatregelen vanuit het oogpunt van een effectief en kosteneffectief klimaatbeleid minder aangewezen zijn, en de prioriteit veel meer
zou moeten gaan naar energiebesparing37. Voor de bestrijding van klimaatverandering is het
belangrijk dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk emissies worden gereduceerd, ongeacht de
gebruikte technologie. Energiebesparing is bovendien sowieso een conditio sine qua non
voor een hoog aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening (zie deel 1, hoofdstuk 4).
Overigens zijn de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen geformuleerd als een percentage van het energieverbruik. Een daling van het energieverbruik maakt het dus gemakkelijker om de hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen38. Bovendien leidt de cumulatie op Europees niveau van een cap-and-trade-systeem voor broeikasgasemissies met
specifieke HE-doelstellingen ertoe dat HE-maatregelen de op korte termijn kosteneffectievere energie-efficiëntieverhogende maatregelen kunnen verdringen (zie deel 1, hoofdstuk 2).
Dat verdringingseffect verhoogt de kosten van het klimaatbeleid of verlaagt het ambitieniveau dat het klimaatbeleid kan bereiken. In die zin is er op korte termijn een trade off tussen
het realiseren van meer HE-capaciteit en het realiseren van CO2-emissiereducties39. Op
langere termijn, als de goedkoopste energie-efficiëntieverhogende maatregelen uitgeput zijn
en de CO2-reductiekosten van HE-maatregelen sterk gedaald zijn, zal dat verdringingseffect
niet meer of minder spelen. Dat verdringingseffect vergroot dus naarmate de korte termijn
HE-doelstellingen ambitieuzer zijn en men sneller meer HE-maatregelen wil inzetten. In die

36

Hernieuwbare energie is in. [….] Maar de aandacht voor biobrandstoffen en voor groene warmte en groene
stroom dreigt ten koste te gaan van de zorg voor energiebesparing.[…] Ecologisch verkleinen beide de uitstoot
van broeikasgas en de aanmaak van kernafval. Maar economisch kost hernieuwbare energie in regel meer dan
energiebesparing.
Hilde
Crevits
http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/diensteuropa/pdf/speech_hilde_crevits_eu_contactmoment_2009.p
df EU Contactmoment. De Vlaamse vertaling van het Europees Energie- en klimaatpakket. Van hernieuwbareenergiedoelstellingen naar energiebesparingsmaatregelen. Vlaams Parlement. 19 maart 2009
37
Een voorbeeld op micro-niveau: Vibe waarschuwt dat de PV-systemen niet echt resulteren in grote energiebesparingen. Door 500 euro te investeren in een PV-systeem spaar je 75 kilowattuur (kwh) per jaar uit. Door hetzelfde bedrag te besteden aan een nieuwe diepvriezer, reduceer je het stroomverbruik met 500 kwh en wanneer
je het in dakisolatie stopt, loopt dat op tot 4.000 kwh. De Standaard, 21/04/2008. Zonnepanelen risicoloze belegging.
38
Zie deel 1, hoofdstuk 2.
39 VITO en CES becijferden dat het Belgische klimaatbeleid zonder HE-doelstellingen tegen 2020 2,7% kost van
het BBP in vergelijking met het referentiescenario. Deze kost stijgt naar 4% voor het scenario met hernieuwbare
doelstellingen. Dit is een stijging van bijna 50%. Deze bijkomende kosten kunnen worden beschouwd als de
kostprijs voor de realisatie van de secundaire doelstellingen van de inzet op HE, naast de realisatie van CO 2emissiereducties (zie ook verder). Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 23, nummer 1, februari 2009. Hernieuwbare energie en klimaatdoelstellingen in België. VITO en CES KULeuven
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zin is de timing van het HE-beleid en dus de vastlegging van het pad naar de HEdoelstelling in 2020 (en later) erg belangrijk (zie verder).
Middelen voor energiebesparing beperkt in vgl met HE (en andere doelstellingen)
Vandaag zijn de Vlaamse middelen die geïnvesteerd worden in energiebesparing behoorlijk
beperkt in vergelijking met de middelen die gaan naar hernieuwbare energie. Vergeleken
met de gecumuleerde kosten van het groenestroomcertificatensysteem (gerekend aan de
waarde van de toegekende certificaten) tussen 2002 en 2010 van meer dan 1,5 miljard euro, met jaarlijkse kosten van meer dan 470 miljoen euro in 201040 (bij ongewijzigd beleid en
bij realisatie van de 13% groene stroomdoelstelling oplopend tot rond 800 mio euro per jaar
in 2020 en ook minstens zoveel tot ongeveer 202841), zijn de middelen die worden uitgetrokken voor energiebesparing beperkt: voor de dakisolatiepremie werd 50, 40/30 mio euro per
jaar (2009, 2010) uitgetrokken, voor de premies van de netbeheerders: 48 mio euro per jaar
(2008), waarvan 2,3 mio voor HE (zie tabel). De steun voor onderzoek en ontwikkeling in
energie bedroeg ongeveer 30 mio euro in Vlaanderen in 2009, waarvan 15,7 mio voor hernieuwbare energie en 5 mio voor energie-efficiëntie (zie tabel).
Premies netbeheerders (REG-ODV)42
2003
Totaal premiebedrag
Overhead en sensibilisering
Totaal besteed
bedrag
Totaal premie HE

2004

2005

2006

2007

2008

13.149.471

15.295.228

12.664.199

25.415.128

40.557.204

3.014.432

4.224.751

3.373.180

5.843.252

7.140.662

7.511.418

11.767.053
1.143.261

17.374.222
778.743

18.668.408
1.108.714

18.507.451
953.438

32.555.790
1.429.430

48.068.622
2.340.672

8.752.620

2009
54.115.918
7.511.418
61.627.336
2.705.393

R&D en demonstratiesteun43
Energie-efficiëntie
Fossiele brandstoffen
Hernieuwbare energie
Nucleair
Waterstof en brandstofcellen
Andere energie- en opslagtechnologieën
Andere

2007
9,7
0,0
5,6
0,0
0,3
1,1
1,0
17,8

2008
8,1
0,3
2,8

2009
5,0
15,7

1,2

2,9
6,3

12,3

29,9

Aandacht voor HE verdringt aandacht voor REG en ‘hardere’ energie-aspecten
De focus in het Vlaamse energiebeleid ligt sterk op productiesteun voor HE (zie deel 2). In
een aantal gevallen kan dit de aandacht en middelen voor energiebesparing verdringen.
Een goede indicatie daarvoor is de evolutie van de zgn. „energiebesparende investeringen‟
waarvoor Vlaamse bedrijven gebruik maakten van de verhoogde investeringsaftrek (zie figuur), waar de stijging van de investeringen in HE (PV, niet PV, WKK) tussen 2007 en 2009
gepaard ging met een daling van de investeringen in energiebesparing. Ook de ervaring met
de ecologiesteun, waar de budgetten de jongste jaren vooral naar HE gingen (en vooral PV)
is terzake illustratief (zie deel 2, hoofdstuk 4). Energie die zwaar gesubsidieerd wordt (door

40 Zie
41

deel 2, hoofdstuk 3.
SERV. Advies van 1 december 2010 over de aanpassing van de groenestroom- en warmtekrachtcertificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011).
42
VEA
43
Bron: EWI
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productiesteun, vrijstellingen…) of quasi gratis is, vormt bovendien niet echt een stimulans
om energie te besparen44. Nog een effect is dat door de onvolledige meting van de opgewerkte HE het lijkt alsof het energieverbruik daalt en ook dat de aandacht voor energiebesparing kan verminderen. Elektriciteitsproductie van kleinschalige HE-installaties die op het
net wordt geïnjecteerd, wordt immers niet apart gemeten en is dus in feite onzichtbaar in de
cijfers van het elektriciteitsverbruik45.
Ook in het EPB-beleid (energieprestatie- en binnenklimaat van gebouwen) overschaduwt
HE-promotie belangrijke energie-efficiëntiemaatregelen. In EPB leidt de toepassing van
hernieuwbare energietechnieken tot een lager (en dus beter) E-peil. E-peilwinstpunten via
hernieuwbare energietechnieken zijn vrij groot, zeker in vergelijking met andere maatregelen om het energiegebruik van gebouwen te reduceren zoals bijkomende isolatie of de reductie van de bewoonbare en dus te verwarmen oppervlakte. Die laatste maatregel levert in
veel gevallen zelfs geen E-peilwinstpunten op46. Bovendien vermindert de HE-promotie met
extra E-peilwinstpunten de druk om aandacht te besteden aan de basiskenmerken van een
energiezuinig gebouw inzake omvang, oriëntatie, indeling beperkter; via de implementatie
van HE-technieken is het immers relatief gemakkelijk om ex post een gebouw dat nog niet
aan de EPB-eisen voldoet, alsnog te laten voldoen.
Evolutie investeringen verhoogde investeringsaftrek door bedrijven in Vlaanderen47

44

Hernieuwbare energie kan wel sensibiliserend werken doordat de aandacht en het bewustzijn voor het energieverbruik bij de afnemers kan toenemen, maar de vraag is of dit effect zich altijd voordoet, blijvend is en door
zgn. reboundeffecten niet wordt teniet gedaan.
45
Kleinschalige installaties, met een vermogen van minder dan 10 kW, hebben een teller die terugdraait wanneer er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan wat er dan ter plaatse gebruikt wordt. Het overschot aan elektriciteit – dat in het net geïnjecteerd wordt – wordt niet apart gemeten. Het is dus niet precies bekend hoeveel
van deze geproduceerde MWh ter plaatse verbruikt werd, en hoeveel er in het distributienet werd geïnjecteerd.
Bidirectionele A+/A- meting is enkel van toepassing voor installaties met een maximaal AC vermogen van meer
dan 10 kW.
46 Dat komt omdat EPB-eisen in feite relatieve eisen zijn die geen maatstaf zijn voor het absolute energiegebruik
van een gebouw. Een gebouw met een kleinere oppervlakte en een beperkt energieverbruik kan, omwille zijn
beperkte compactheid, met dezelfde isolatie en technieken, een hoger (en dus slechter) E-peil krijgen dan een
groter gebouw met een hoger energieverbruik. Het is m.a.w. voor een kleiner gebouw moeilijker om aan de EPBeisen te voldoen dan voor een groot gebouw.
47 Data van het VEA.
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Daarnaast vergt de (effectieve en efficiënte) promotie van HE veel meer dan productiesteun.
Het vereist een breder perspectief waarin ook wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de bevoorradingszekerheid, de inpassing in het energiesysteem en de marktwerking (zie deel 1, hoofdstukken 2 en 4 en deel 2, hoofdstuk 3). De aandacht voor hernieuwbare energie lijkt ook de
aandacht voor die andere belangrijke, meer generieke energieaspecten te verdringen48.
Ook op niveau van de regulator (VREG) blijken de taken die verband houden met het beheer van het certificatensysteem ten koste te gaan van de taak van de VREG om de elektriciteits- en gasmarkt te reguleren en de marktwerking op te volgen en te stimuleren (zie ook
deel 3, hoofdstuk 3).
Implicaties voor het HE-beleid
Gelet op het voorgaande en aangezien het voor het klimaat erg belangrijk is dat CO2emissiereducties snel gerealiseerd worden (broeikasgasemissies stapelen zich op in de
atmosfeer), lijkt het aangewezen om in het Vlaamse beleid op korte termijn de voorrang te
geven aan energie-efficiëntie-opties. In het HE-beleid lijkt het aangewezen om een meer
lange termijn perspectief te hanteren.
Dat betekent concreet dat men in het HE-beleid op korte termijn meer zou kunnen focussen
op het leggen van de fundamenten op het vlak van netinfrastructuurontwikkkeling, marktwerking, innovatie en O&O, ruimtelijke inplanning, arbeidsmarkt, e.d. Het beleid moet toelaten om tegen 2020 de vereiste HE-capaciteit te realiseren (cf. Europese doelstellingen),
maar moet vooral het energiesysteem in gereed brengen om daarna snel verder dan de
doelstellingen te kunnen springen. Een bijkomend argument is dat men verwacht dat de
kosten van HE-maatregelen in de toekomst substantieel lager zullen zijn49, zodat de HEdoelstellingen in de toekomst goedkoper gerealiseerd zullen kunnen worden50. Als hiermee
rekening wordt gehouden, zou het HE-beleid op korte termijn niet zozeer moeten focussen
op de ontwikkeling van bijkomende HE-capaciteit, maar meer op een goede onderbouw en
slimme niches om op termijn snel en substantieel meer HE-capaciteit te ontwikkelen. Parallel daarmee zou het beleid ook meer kunnen kijken naar de ontmoediging van niethernieuwbare energie als mogelijkheid om hernieuwbare energie te promoten (en energiebesparing aan te moedigen)51.

48

Dat is ook merkbaar in de vertaling door de Vlaamse overheid van de Pact 2020-doelstellingen in op te volgen
indicatoren. Hernieuwbare energieaspecten lijken daarin overbelicht ten opzichte van meer generieke aspecten.
Zo werd de uitbreiding van de elektriciteitsproductiecapaciteit in het Pact 2020 bij de keuze van de kernindicatoren verengd tot het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK‟s. Tekorten aan
elektriciteitsproductiecapaciteit dreigen hierdoor buiten beeld te blijven (zie deel 1, hoofdstuk 2). Bij de verbetering van de toegang tot energie komt alleen lokale energieproductie aan bod, terwijl andere elementen die de
bevoorradingszekerheid en de competitiviteit van de prijzen ten goede komen, niet aan bod komen.
49
Een ontwikkeling die op wereldschaal plaatsvindt, en waarop de kleine Vlaamse markt nauwelijks invloed
heeft (zie deel 1, hoofdstuk 3). Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat de hoge investeringsritmes kunnen leiden tot bijkomende kosten als gevolg van verhitting van de markt (overbezetting van installateurs,
problematiek knelpuntberoepen… cf. infra).
50
In dat verband zou de uitbouw van HE-capaciteit eerder een exponentieel pad volgen (zie deel 2, hoofdstuk
4). Het huidige pad (GSC-quota) is eerder lineair en legt een relatief zware druk op de eerste vijf jaar van dit
decennium.
51
Subsidising green activities should generally be avoided, given the potentially large budgetary costs and their
limited impact on incentivizing reductions in the environmentally harmful activities. When they are used, subsidy
programmes should be time-bound and carefully targeted. OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sustainable future. Council. 16/03/2010.
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3.3. Kosten en kosteneffectiviteit van het GSC-systeem
Indicaties van mogelijke inefficiënties
De SERV heeft al meermaals de nood aan een grondige evaluatie van het groenestroomcertificatensysteem benadrukt. Er zijn namelijk reeds langer indicaties dat de beoogde resultaten tegen lagere maatschappelijke kosten en met hogere maatschappelijke baten gerealiseerd kunnen worden (zie de inleiding van dit rapport). Ook het IEA wees op inefficiënties in
het huidige systeem en heeft aanbevolen “to more carefully assess all costs and benefits of
the existing and planned support mechanisms and reach the most costeffective solutions
taking longer-term objectives into consideration”52. Deze aanbeveling wordt uiteraard nog
belangrijker naarmate de beoogde doelstellingen ambitieuzer worden en de overheidsbudgetten beperkter.
Een belangrijke vaststelling is immers dat de kosten van het GSC-systeem sterk oplopen,
en sneller stijgen dat het gehaalde doelstellingenpercentage (zie figuur). Vooral het aandeel
van PV in de kosten ligt in 2020 bij voorzetting van het huidige beleid (2010) substantieel
hoger dan in de bijdrage van PV tot de groenestroomdoelstelling (bijna het dubbele)53.
Kosten stijgen sneller dan gehaalde doelstellingspercentage
13
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In zijn advies van 1 december 2010 over de aanpassing van de groenestroom- en warmtekracht-certificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011) rekende de
SERV enkele scenario‟s door die allemaal leiden tot 13% groene stroom in 2020. Daaruit
bleek dat naarmate men meer zou kiezen voor een ondersteuningsscenario met een hogere
kosteneffectiviteit, er evenveel groenestroomproductie in Vlaanderen mogelijk is tegen aanzienlijk lagere kosten, of meer groenestroom voor eenzelfde kostprijs (zie ook verder).

52

OECD-IEA Review of Belgium 2009. Paris, OECD/IEA, 2010. Eerder al (en dus op basis van oudere cijfers en
vergelijkingen) bleek uit een studie van het IEA en uit een studie in opdracht van de Europese Commissie dat
België behoort tot de landen met de hoogste productiesubsidies, maar dat die naar verhouding minder opleveren
dan de lagere steun in sommige andere landen. Zie IEA (2008). Deploying renewables. Principles for effective
policies en http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf
53
Volgens berekeningen van de SERV ligt bij ongewijzigd beleid (2010) de bijdrage PV tot GS-doelstelling in
2020 tussen 28 en 37% afhankelijk van de gehanteerde hypothese, terwijl het aandeel van PV in de totale kosten van het GSC-systeem tussen 57% en 65% ligt. Zie advies van 1 december 2010 over over de aanpassing
van de groenestroom- en warmtekracht-certificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011).
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Modelberekingen door VITO in opdracht van MIRA54 toonden eveneens aan dat er grote
kostenverschillen kunnen zijn naargelang het gevoerde beleid. Het milieukostenmodel klimaat weegt de inzet van diverse technieken om stroom te produceren – inclusief stroomproductie uit hernieuwbare energiebronnen – onderling af op basis van kosteneffectiviteit. In
die kosteneffectieve HE-mix behoren fotovoltaïsche zonnepanelen in Vlaanderen tot de
duurste HE-technologieën. Ze worden door hun hoge kosten en door het beperkte aantal
zonne-uren niet geselecteerd door het model. Wanneer rekening wordt gehouden met de
certificaten- en minimumsteun opteert het milieukostenmodel klimaat toch voor de inzet ervan. Het beleid is dus volgens het model effectief, maar het gevolg is dat de toekomstige
kosten sterk oplopen. De stijging van die kosten is groter dan de stijging van de overeenstemmende elektriciteitsproductie.
De VREG vindt het onvermijdelijk dat een debat gevoerd wordt over de toekomstige evolutie
van de certificatensystemen, vanuit de vaststelling dat de werking van de certificatensystemen een aantal ongewenste bijeffecten heeft en dat de globale kostprijs ervan oploopt.
Om het ondersteuningsbeleid voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling voldoende toekomstgericht en „toekomstvast‟ te maken, dringen zich volgens de VREG grondige bijsturingen op55. Ook de algemene raad van de CREG stelde in een recent advies dat
een evaluatie en aanpassing van de steunmechanismen voor groenestroomproductie noodzakelijk is56. In de aanbevelingen van de Vlaamse klimaatconferentie uit 2005 werd reeds
gewezen op oversubsidiëring in het GSC-systeem57.
In elk geval lijkt het besef gegroeid dat het huidige systeem onnodig hoge kosten oplevert 58.
Hierna worden enkele belangrijke oorzaken overlopen en worden enkele mogelijkheden
vermeld om de kosteneffectiviteit van het GSC-systeem te vergroten.
Mogelijke oorzaken van inefficiënties
Als kosteneffectiviteit een beslissend criterium zou zijn in het HE-beleid, dan zou het beleid
erop gericht zijn om eerst het potentieel aan relatief goedkope projecten zo goed mogelijk te
benutten, vooraleer duurdere projecten en technologieën in te zetten59. Dat is echter niet het
geval. Het Vlaamse systeem ondersteunt namelijk voor alle technologieën de onrendabele
top. Het Vlaamse ondersteuningsbeleid kiest niet welke technologieën worden ondersteund
(de onrendabele toppenmethode leert niet „wat‟ moet worden ondersteund, alleen „hoeveel‟;
zie verder). In principe komen vrijwel alle hernieuwbare energietechnologieën voor elektriciteitsopwekking in aanmerking voor steun via het groenestroomcertificatensysteem. Ook de
ecologiesteunregeling had tot voor kort een zeer ruim toepassingsgebied. Hetzelfde geldt
voor VLIF-steun.
De steun gebeurt ofwel op basis van de marktprijzen van de GSC ofwel op basis van de
minimumsteun die wordt toegekend voor technologieën waarvoor die marktprijs onvoldoende is om de onrendabele top te dekken. Hierna wordt uitgelegd dat er in beide gevallen inef54

Milieuverkenning 2030, hoofdstuk energieproductie.
VREG ondernemingsplan 2011.
56 Algemene raad van de CREG. Advies van 16 februari 2011 over de studie 966 over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België.
57
„Specifiek inzake het groenestroomcertificatensysteem wordt wel al de vraag ondersteund naar een gedifferentieerd mechanisme om een oversubsidiëring van bepaalde installaties te vermijden.‟ Vlaamse Klimaatconferentie. Aanbevelingen Vlaamse Klimaatconferentie 2005
58
Wij zijn niet gekant tegen verbeteringen van het huidige subsidiesysteem en we delen de mening van Essenscia dat de huidige regeling een dure zaak dreigt te worden voor de verbruiker. Daar komt nog bij dat het
subsidiesysteem niet efficiënt werkt. We vinden het geen goede zaak dat de verbruikers automatisch de rekening moeten betalen. Jan Van de Putte, Greenpeace Belgie.
59
We moeten kiezen, zoals een boer die voor zijn veld staat en het gewas kiest dat hem het snelst het meeste
opbrengt. Hans Crijns Trends, 13-05-2010, p.32, Patrick Claerhout. 'Het momentum voor hervormingen is al lang
voorbij'. Crijns is professor aan het hoofd van het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen van de Vlerick Leuven Gent Management School.
55
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ficiënties kunnen zijn ten opzichte van een volledig kosteneffectief beleid. In het eerste geval
zijn er „windfall profits‟ mogelijk door de unieke certificaatprijs. In het tweede geval zorgen
de minimumprijzen boven de marktprijzen voor certificaten ervoor dat het Vlaamse GSCsysteem ook middelen alloceert aan dure technologieën. Een derde mogelijke bron van inefficiënties is dat de ondersteuning via minimumprijzen soms hoger ligt dan de onrendabele
top. Een laatste oorzaak van mogelijke inefficiënties ligt in de organisatie van het GSCsysteem via verplichtingen voor de leveranciers.
Op het eerste zicht lijken deze vaststellingen vreemd omdat het een quotasysteem vaak als
een efficiënt ondersteuningssysteem voor hernieuwbare energie wordt gezien aangezien
het door concurrentie tussen hernieuwbare energietechnologie leidt tot een minimalisering
van de kosten: er is geen andere combinatie van hernieuwbare energieproductie mogelijk
die goedkoper de groene stroomdoelstellingen haalt. Daarom is een marktsysteem in theorie zinvol wanneer er voldoende marktwerking is, en men de marktwerking ervoor wil laten
zorgen dat de vooropgestelde doelstellingen op de meest kosteneffectieve wijze worden
gehaald (en het bijgevolg niet zoveel uitmaakt via welke technologieën de doelstellingen
gehaald worden). Indien men echter meer gericht wil sturen of bepaalde, op korte termijn
nog onrendabele technologieën wil promoten, is een feed-in systeem meer geschikt (zie
deel 1, hoofdstuk 5). In het huidige Vlaamse hybride systeem dat beide combineert, en waar
er zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde van certificatenmarkt marktmacht is, kan
het voordeel van kosteneffectiviteit van een quotasysteem zich echter niet ten volle manifesteren60.
We bespreken hierna die vier „verklaringen‟ die daarnet werden vermeld. Daarna wordt nog
kort ingegaan op de administratieve kosten en op de aanpassingskosten als gevolg van de
instabiliteit van het GSC-systeem.
Windfall profits door unieke certificaatprijs
In een certificatensysteem komt in theorie één marktprijs tot stand die overeenkomt met het
marginale kostenniveau waarop het quotum gerealiseerd kan worden (zie deel 1, hoofdstuk
5, zie tevens figuur). HE-producenten ontvangen deze marktprijs voor hun hernieuwbare
energieproductie, ook al liggen de marginale kosten voor heel wat HE-technologieën en toepassingen lager dan dit kostenniveau. Het verschil tussen deze certificatenprijs en de
marginale kostenniveau (paarse gedeelte) worden wel eens windfall profits genoemd. Deze
„windfall profits‟ zijn in feite tevens kosten van het certificatensysteem die in feite niet nodig
zijn om HE-producenten te kunnen overhalen om HE te produceren. Dergelijke meerkosten
zijn inherent aan een ondersteuningssysteem zoals een marktconform quota-systeem
waarbij het ondersteuningsniveau niet of weinig gedifferentieerd is. Het is de „prijs‟ die men
moet betalen voor een beleid dat toelaat om met maximale eenvoud en minimale informatiekosten op macro-niveau een kosteneffectieve inzet van HE-technologieën mogelijk te
maken.
In de praktijk moet men deze windfall profits wel nuanceren omdat de marginale kosten niet
noodzakelijk of altijd alle relevante kosten weerspiegelen (bv. wachtkosten voor het verkrijgen van vergunningen, zie tevens de discussie verder over de onrendabele toppen). En
verdere nuancering is dat niet alle HE-producenten hun HE-productie en bijhorende certificaten verkopen op de markt en dus niet steeds de marktcertificatenprijs hiervoor ontvangen.
Bovendien komen in de praktijk op de bilaterale markt prijzen tot stand komen die afwijken
60

Een certificatensysteem, waarbij het aantal certificaten dat wordt ontvangen in relatie staat tot de geproduceerde hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen/kwalitatieve WKK, zorgt ervoor dat op de markt
projecten met de efficiëntste technologie verwezenlijkt worden. Dit voordeel gaat niet langer op wanneer de
stimulering van één bepaalde technologie hiervan wordt losgekoppeld. Dit is het geval met PV-installaties, waarvan de minimumprijs van de certificaten (aankoopverplichting) hoger ligt dan de gemiddelde handelsprijs. VREG.
ADV-2008-5 25/07/2008
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van de gemiddelde marktprijs, waardoor de windfall profits groter of kleiner kunnen zijn.
Verder werd door de recente en geplande aanpassingen aan het groenestroomcertificatensysteem enige differentiatie ingevoerd door aan HE-productie via bijstook van biomassa
minder certificaten toe te kennen (zie verder).
Een bijkomende inefficiëntie wordt veroorzaakt door het gebrek aan marktwerking. Die zorgt
voor extra winsten en dus voor onnodige kosten. Een marktconform systeem zoals een certificatensysteem veronderstelt immers een voldoende liquide markt. Die is er niet in Vlaanderen (zie deel 2, hoofdstuk 3)61. Door het gebrek aan marktwerking ligt de marktprijs van de
certificaten kunstmatig hoog, net onder de boeteprijs. Daardoor zijn er extra windfall profits
mogelijk (in de onderstaande figuur aangegeven in het lichtblauw) voor certificaten die tegen
de marktprijs worden verkocht. Een hogere marktprijs betekent ook dat in duurdere technologieën en toepassingen geïnvesteerd kan worden62.
Windfall profits door certificatensysteem en gebrek aan marktwerking

Dit gebrek aan marktwerking hangt ook samen met het schaalniveau waarop het GSCsysteem is gebaseerd. Sommigen zijn van mening dat de schaal van Vlaanderen te beperkt

61

A quota system should aim for an international market in the medium term because large markets tend to be
more liquid than smaller ones. Concentration of market power may occur (e.g. currently observed in BE) and
violate the market functionality if the market is too small. Therefore a minimum number of independent players
should
be
required
in
TGC
markets
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf
62
Het is niet omdat je iets een "markt" noemt, dat het ook een functionele markt is. Vlaanderen heeft geen markt
gecreëerd voor groenestroomcertificaten, maar een mismaakt premiesysteem. Aviel Verbruggen in Trends,
Groenestroomcertificaten kosten Vlaanderen 500 miljoen euro te veel. 24/10/2008
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is voor een certificatensysteem63, ook omdat er geen uitwisselbaarheid van de certificaten is
gerealiseerd64.
De onderstaande tabel en figuur bevat een indicatieve inschatting van de theoretische efficiëntiekosten te wijten aan de voormelde windfall profits. Ze werden berekend door van de
waarde van de toegekende certificaten (aantal toegekende certificaten vermenigvuldigd met
de gemiddelde waarde van de verhandelde certificaten65) de productiekosten (benaderd
door de onrendabele toppen berekend in de diverse VITO-studies) af te trekken. Als – ter
illustratie – HE-productie via een bepaalde technologie kan tegen een productiekost die volgens VITO X euro per megawattuur bedraagt, en men de bijbehorende groenestroomcertificaten kon verkopen aan een marktprijs van Y euro per megawattuur, dan bedragen de efficiëntiekosten te wijten aan windfall profits voor deze HE-technologie (Y-X) euro (maal het
aantal toegekende certificaten). De inschatting is indicatief en benaderend omdat de werkelijke onrendabele toppen enigszins kunnen afwijken van de door VITO berekende onrendabele toppen en de berekening van een onrendabele top niet altijd een goede weergave is
van de investeringsbereidheid aangezien bij een reële investeringsbeslissing vaak andere
parameters worden gebruikt dan in een onrendabele topberekening (zie verder). De waarde
van de toegekende certificaten waarmee werd gerekend werd berekend op basis van de
gemiddelde marktprijs, waardoor zich ook hier verschillen kunnen voordoen met de werkelijke situatie in de praktijk. Er werd in de berekeningen ook geen rekening gehouden met fiscale aspecten (zie deel 2, hoofdstuk 3). De inschatting heeft dus zijn beperkingen, maar is
met de beschikbare informatie de beste benadering die momenteel mogelijk is.
De totale efficiëntieverliezen zouden volgens deze indicatieve berekening voor de periode
2002-2010 uitkomen op een bedrag tussen 335 en 560 mio euro of tussen 26% en 43% van
de totale waarde van de toegekende certificaten (excl. PV). Ze lagen voor het jaar 2010 tussen 45 en 103 mio.
Schatting van de efficiëntieverliezen door windfall profits (2002-2010, euro)
technologie
Windenergie op land
Waterkracht
Biomassa uit land- of bosbouw
Biomassa uit huishoudelijk afval
Biomassa gesorteerd of selectief
ingezameld afval
Biogas overige
Biogas stortgas
Biogas RWZI
TOTAAL

waarde
certificaten

kostprijs

inefficientie

212.453.173
2.381.855
331.737.069
126.706.527

minimaal
maximaal
minimaal
maximaal
188.459.539 188.459.539
23.993.634
23.993.634
2.167.900
2.167.900
213.955
213.955
167.201.766 171.073.612 160.663.457 164.535.303
81.884.390 81.884.390
44.822.137
44.822.137

392.095.237

137.439.859 255.353.459 136.741.778 254.655.378

164.819.347
64.617.239
3.414.568
1.298.225.016

135.225.230 237.761.110 -72.941.762 29.594.117
25.914.084 25.914.084
38.703.155
38.703.155
646.920
646.920
2.767.648
2.767.648
738.939.689 963.261.014 334.964.002 559.285.327

63

Towards an international certificate system - The stimulating example of Belgium. K. Verhaegen, L. Meeus, R.
Belmans. www.esat.kuleuven.be/electa/publications/fulltexts/pub_1495.pdf
64
All region schemes foster the production of electricity from renewable energy but they have to be improved in
order to maximise their efficiency and benefits. For example, currently, most certificates issued in different regions cannot be traded between regions. […] In general, the lack of transferability of certificates harms the overall effectiveness of the programmes and prevents the development of more efficient renewable energy installations. To increase the efficiency of the schemes, and lower the overall costs, all regions and the federal
government should strengthen existing efforts to ensure that all certificates are transferable. In addition, what
installations are eligible for the certificates and the method of their calculation need to be harmonized Innovation
and Transfer of Results of energy RTD in national and European Community programmes A comparative study
of mechanisms, results and good practices (2005) ANNEX III. Innovation and Technology Transfer in the Energy
Sector in Belgium
65
Er werd gerekend met de gegevens van de verhandelde GSC per inleveringsronde voor GSC zonder garantie
van oorsprong (VREG statistieken 1/12/2009): 2002: 73,85; 2003: 91.57; 2004: 109.01; 2005: 110.30; 2006:
109.19; 2007: 109.06; 2008: 109.36; 2009: 108.34. Daarmee werden de toegekende certificaten in een bepaald
jaar n gewaardeerd aan de gemiddelde verkoopwaarde tussen 1 april van het jaar n en 31 maart van het jaar
n+1.
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Schatting van de efficiëntieverliezen door windfall profits (2002-2010, euro)
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Grote „winnaars‟ zijn volgens deze berekeningen HE-installaties op biomassa. Per MWh
elektriciteit opgewekt ontvingen deze HE-producenten uit certificaten tussen 38 en 69 euro
„te veel‟ in de periode 2002-2010. Om die reden worden de „windfall profits‟ van de bijstook
bij steenkoolcentrales sedert 1/1/2010 afgeroomd (zie deel 2, hoofdstuk 3).
De SERV probeerde in zijn advies van 1 december 2010 ook de windfall profits te berekenen66 verbonden aan de toen door de Vlaamse regering voorgestelde 100% toekenning van
certificaten aan het Max Green project (de ombouw – gestart in 2010 - van de voormalige
kolencentrale Rodenhuize 4 tot een 100% biomassacentrale). Voor deze centrale zouden
alle certificaten wel aanvaardbaar zijn gedurende de looptijd van de op 1/1/2011 geldende
milieuvergunning. De onrendabele top (OT) voor de ombouw van Max Green – Rodenhuize
werd berekend door VITO, maar VITO beschikte niet over alle belangrijke achterliggende
variabelen. Zo zijn de gehanteerde pelletprijzen cruciaal, maar “over deze [lange termijn
pelletaankoop] contracten werden [aan VITO] geen detailgegevens verstrekt”67. De bepaling
van de OT hield ook geen rekening met het feit dat deze installatie niet voor minimumsteun
in aanmerking komt, omdat die installatie omwille van zijn omvang niet aangesloten is op
het distributienet68. Ook hier (zie verder) geldt dat er slechts een beperkt aantal sensitiviteitsanalyses gebeurden. Daardoor zou de werkelijke OT in realiteit hoger of lager kunnen
liggen dan de berekende OT69. Maar andere informatie is er niet. Op basis van de OT zoals
berekend door VITO, zou de extra tegemoetkoming via de marktprijs van de certificaten
bovenop de vergoeding van de onrendabele top tussen 6 en 32 euro/MWh bedragen afhankelijk van de veronderstellingen. De totale oversubsidiëring is moeilijk te becijferen omdat er
onduidelijkheid heerst over een aantal variabelen. Afhankelijk van de door VITO berekende
OT (75 of 80 €/MWh), het beschouwde vermogen (63 of 193,2 MW) en het aantal draaiuren
(7000 of 7800), zou de oversubsidiëring variëren tussen 10 en 41 mio euro/jaar in 2011 (als
66

De toelichting hierna is beperkt tot die berekening. Voor het standpunt van de SERV over de voorgestelde
regeling wordt verwezen naar het vermelde advies, aangezien meerdere overwegingen in ogenschouw werden
genomen.
67
Moorkens (2010)
68
De installatie kan dus niet kan rekenen op de opkoopplicht van de certificaten door de distributienetbeheerders, hetgeen een bijkomend investeringsrisico vormt. Het is onduidelijk hoe dit werd verrekend in de berekening
van de onrendabele top.
69
Als gevolg van de impact van de prijzen van pellets, het gebruik van andere brandstoffen dan pellets, de manier waarop voorbehandelings- en transportenergie wordt afgetrokken van de groenestroomproductie, de kosten
en baten van het verbranden van hoogovengas, de gehanteerde verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen,
een andere return on equity, een andere stroomprijs…
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de installatie het volledige jaar zou werken) en tussen 2 en 14 mio euro/jaar in 202070. Uiteindelijk keurde de Vlaamse regering eind 2010 een ontwerpdecreet goed met een nieuwe
regeling. Max Green zal 89% van de certificaten krijgen, tien jaar lang. Dit voorstel werd
intussen ingediend in het Vlaams parlement (zie deel 2, hoofdstuk 3).
Vergelijking minimumsteun en OT biomassa Max Green
OT 2010
Pelletprijs
2010
2011
2012
2013
2014
2015

151 €/ton
75
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.

159 €/ton
80
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.

Marktwaarde (100% aanvaardbaar)
151 €/ton
107
107
101
95
90
86

159 €/ton
107
107
101
95
90
86

Verlaagde efficiëntie door minimumprijzen hoger dan marktprijs
De minimumprijzen boven de marktprijzen voor certificaten zorgen ervoor dat het Vlaamse
groenestroomcertificatensysteem ook middelen alloceert aan dure technologieën. Dat verhoogt de kosten voor de HE-productie (rode gebied in de onderstaande figuur) en in de mate dat de minimumprijzen hoger liggen dan de certificaatprijs ook de totale kosten van het
systeem.
Met name geldt in de praktijk sinds 2006 in Vlaanderen een minimumvergoeding voor PVinstallaties die substantieel groter is de certificaatprijs (zie deel 2, hoofdstuk 3). Deze minimumprijzen hebben geleid tot een grote stijging van het aantal PV-installaties in Vlaanderen
en tot een wijziging van het pad van de HE-productiecurve. Die curve volgt niet langer de
marginale kostencurve van alle hernieuwbare energie-opties in Vlaanderen, maar „springt‟
ineens naar de marginale kostencurve voor PV-productie (een segment dat zonder minimumprijzen niet binnen het „bereik‟ viel). Met minimumprijzen stijgen dus de kosten voor de
realisatie van het quotum. Zonder minimumprijzen voor PV zou met dezelfde middelen meer
HE-productie dan het quotum realiseerd kunnen worden en dus meer CO2-uitstoot vermeden worden (zie figuur).
In theorie nemen minimumprijzen ook de prikkel weg voor deze technologieën om kostenreducties te realiseren. Dit tracht men in de praktijk te vermijden door dalende niveaus van
minimumsteun in de tijd te hanteren (zie deel 2, hoofdstuk 3). De vraag blijft of dit voldoende
is om rendementsverbeteringen uit te lokken en gebruikers te laten mee genieten van de
kostendalingen ten gevolge van technologische verbeteringen71

70

Er werd hierbij rekening gehouden met een aftrek voor de voorbehandelings- en transportenergie van 15,7%.
Maar het is onduidelijk in welke mate deze aanpak door VITO strookt met het percentage dat de VREG zal aanvaarden op basis van mededeling MEDE 2007-1 van 18 december 2007 gewijzigd op 9 maart 2009.
71
Technologieën die ingeburgerd raken, worden goedkoper en hebben dus geleidelijk minder steun nodig. […]
Die evolutie heeft voor een aantal situaties gezorgd waarin grote productie-installaties onverantwoorde winsten
maken op de kap van de modale verbruiker. Persmededeling Vlaamse regering 12/11/2010. Vlaamse Regering
past steun voor groene stroom aan.
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Extra kosten door minimumprijzen boven marktprijs

Doordat PV momenteel nog een dure technologie is (die bovendien overgesubsidieerd lijkt,
zie verder), doet de minimumsteun hoger dan de marktprijs van de certificaten de kosten
van het behalen van de hernieuwbare energiedoelstellingen fors stijgen. PV is vandaag
goed voor 15% van de hernieuwbare energieproductie, maar die 15% veroorzaakt 44% van
de kosten van het systeem (deels ook door de oversubsidiëring, zie verder) (zie figuur).
In zijn advies van 1 december 2010 over de aanpassing van de groenestroom- en warmtekracht-certificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011) deed de
SERV een poging om onder een aantal hypothesen de efficiëntiekosten verbonden aan de
PV-minimumsteun hoger dan de marktprijs voor de certificaten te berekenen. Met name
werden enkele scenario‟s doorgerekend die allemaal leiden tot 13% groene stroom in 2020.
De waarde van de toegekende certificaten komt daarbij overeen met de totale kosten van
het GSC-systeem om die doelstelling te halen. De efficiëntiekosten werden berekend door
de totale kosten van de huidige ondersteuning (incl. minimumsteun voor PV) te vergelijken
met een scenario waarbij nieuwe PV-installaties geplaatst vanaf 1 januari 2011 enkel nog
ondersteund worden aan de marktprijs voor certificaten en dus geen minimumsteun meer
ontvangen (PV-installaties krijgen m.a.w. dezelfde certificatensteun als andere groene
stroomtechnologieën). Ook hier gelden dezelfde nuanceringen bij de berekeningen als hiervoor (cf. onredabele toppen, waarde certificaten…). De totale kostprijs voor de realisatie van
13% groene stroomdoelstelling schommelt in de scenario‟s – afhankelijk van de gehanteerde hypothesen72 – tussen ongeveer 850 mio euro per jaar in 2020 (en de 10 daarop volgende jaren) voor het huidige beleid (situatie 2010 „zonder amendement‟) en 675 mio euro in
2020 (en de 10 daarop volgende jaren) in het scenario zonder minimumsteun voor PV. Cumulatief gaat het om een mogelijke kostenbesparing die kan oplopen tot bijna 1,7 miljard
euro tussen 2010 en 2020.

72

Vnl. op het vlak van het verwachte investeringsritme, voor meer informatie over de gehanteerde hypothesen,
zie het vermelde advies van 1 december 2010
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PV: 15% van de HE-productie, 44% van
de kosten (2010)

Evolutie lasten certificatensysteem diverse scenario’s (tot 2020)
1,7 mrd €
totale kosten zonder
wijzigingen

Mio €

totale kosten bij
vergoeding PV aan
marktprijs
kosten PV zonder
wijzigingen

kosten PV bij
vergoeding aan
marktprijs

% GS 0,8

2

3

4,9

6

8

10

11

12

13

Volgens de VITO-studie naar de onrendabele toppen (zie verder) zullen er ook in het scenario „geen PV steun boven marktprijs‟ nog investeringen in PV-installaties gebeuren, in het
bijzonder bij particuliere renovatie. Investeringen in PV-installaties zullen in dit scenario dus
verminderen, maar niet stilvallen. Bij voortzetting van het „huidige‟ beleid (2010; „zonder
amendement‟ zou het geïnstalleerd vermogen aan PV-installaties van 660 MW op
31/12/2010 (mediumschatting) stijgen tot 1735 tot 2241 MW in 2020. Dat is een stijging met
gemiddeld 107 tot 158 MW per jaar. Als de PV-ondersteuning boven de marktprijs wordt
stopgezet zal het PV-vermogen ongeveer 1640 MW bedragen tegen 2020, een stijging van
97 MW per jaar73.
Waarde toegekende GS-certificaten (bij voorzetting huidig beleid 2010 in €)
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73

Er kan worden opgemerkt dat deze prognoses de VITO-prognoses uit 2009 ver overstijgen. Die voorzagen in
het PRO-bisscenario voor 2020 een potentieel van slechts 1.072 MW geïnstalleerd vermogen in 2020. Het is
evenwel duidelijk dat de door VITO veronderstelde jaarlijkse groeipercentages van 5% een onderschatting bleken te zijn: het geïnstalleerd vermogen bedroeg eind 2010 al 608 MW ten opzichte van 326 MW begin 2010.
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Waarde toegekende GSC-certificaten (bij stopzetting PV-steun boven marktprijs)
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Oversubsidiëring door minimumsteun hoger dan de onrendabele top
De logica achterliggend aan de berekening van de minimumsteun op basis van de onrendabele top (OT) is steeds dat de steun hoog genoeg moet blijven om investeringen aantrekkelijk te houden, maar anderzijds ook niet te hoog mag zijn om oversubsidiëring te vermijden 74.
Een juiste bepaling van de OT is dan ook uiterst belangrijk. Als de verleende steun kleiner
(groter) is dan de OT, wordt immers minder (meer) steun gegeven dan noodzakelijk is om
investering uit te lokken. In het ene geval is sprake van ondersubsidiëring en is het beleid
ineffectief. De investeringen zullen dan niet gebeuren. In het andere geval is sprake van
oversubsidiëring en is het beleid inefficiënt75. Steunverlening boven een (correct berekende)
OT is maatschappelijk gezien ongewenst (zie kader). De berekeningen moeten regelmatig
gebeuren, want de onderliggende parameters zoals de kostprijs van de technologieën en de
elektriciteitsprijs veranderen. De berekening moet ook voldoende gedifferentieerd zijn omdat
de parameters niet enkel verschillen tussen technologieën, maar ook daarbinnen (zie figuren). Niet alleen de berekeningen, maar ook de correcte vertaling in steunbedragen en ondersteuningstermijnen is belangrijk. Ondersteuning die langer aanhoudt dan voorzien in de
berekeningen, is namelijk ook oversubsidiëring.
Onrendabele top

Voldoende differentiatie nodig

74

Persmededeling Vlaamse regering 12/11/2010. Vlaamse Regering past steun voor groene stroom aan.
En bovendien soms ineffectief als de investering ook zonder steun uitgevoerd zou zijn geweest zijn. Het Rekenhof spreekt in een analyse van het Belgische federale klimaatbeleid van een zogenaamde cadeau-effect.
75
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Ondersubsidiëring

Oversubsidiëring

Oversubsidiëring: maatschappelijk wenselijk of niet?
Soms wordt wel eens gesteld dat oversubsidiëring verantwoord kan zijn, omdat er ook psychologische drempels zijn die investeringen tegen houden. Door meer te geven dan nodig kunnen die
drempels worden overschreden. Deze redenering klopt strikt genomen niet helemaal in de logica die
in onze analyse en bij de berekening van een OT zou moeten gevolgd (al is dat vandaag wellicht nog
niet het geval). De OT wil in principe net de financiële stimulans berekenen die nodig is om de investering te realiseren, dus met inbegrip van eventuele psychologische drempels (vertaald in een noodzakelijk rendement). Door daar achteraf nogmaals rekening mee te willen houden, worden die factoren normaal gezien dubbel in rekening gebracht, wat uiteraard niet efficiënt is. Een oversubsidiëring
van HE leidt dan niet tot extra investeringen t.o.v. een correcte subsidiëring in overeenstemming met
de OT (anders is de OT niet goed berekend), enkel tot extra uitgaven die niet nodig zijn om de investering uit te lokken. Overigens worden niet-financiële barrières (zoals psychologische drempels) best
ook rechtstreeks aangepakt, bv. via communicatiebeleid, administratieve vereenvoudiging enz. (zie
deel 3, hoofdstuk 3), in plaats van door extra financiële ondersteuning.
Oversubsidiëring wordt soms ook gemotiveerd vanuit de vaststelling dat niet alle externe kosten van
conventionele energiedragers geïnternaliseerd zijn in de prijzen van die energiedragers. Het klopt dat
door het GSC-systeem duurder te maken dan nodig (bv. via oversubsidiëring) de finale elektriciteitsprijzen meer toenemen dan wanneer dat niet zou gebeuren, aangezien die kosten worden verrekend
aan de eindgebruiker via de elektriciteitsfactuur. Het lijkt dus op het eerste zicht te gaan om een omweg waarlangs een internalisering en relatieve prijsstijging van conventionele energiedragers evengoed kan worden gerealiseerd. Toch zijn er grote verschillen. In het geval van een klassieke internalisering die gebeurt via een heffing, komen de middelen terecht bij de overheid, die op basis van
maatschappelijke voorkeuren kan beslissen op welke wijze die middelen best worden aangewend of
herverdeeld. In het geval van oversubsidiëring komen de middelen terecht bij de HE-sector of HEproducent, en worden ze dus geprivatiseerd. Men kan er niet vanuit gaan dat die geprivatiseerde
middelen op maatschappelijk wenselijke wijze worden besteed. Ze kunnen door de betrokken ondernemingen en particulieren op eender welke wijze worden uitgegeven. Een ander belangrijk verschil is
dat oversubsidiëring in tegenstelling tot een klassieke internalisering perverse prijssignalen geeft. Het
kan leiden tot een ongewenste vertekening van de investeringsbeslissingen doordat oversubsidiëring
van HE leidt tot een relatieve verslechtering van het financiële rendement van investeringen in energiebesparing (men kan elke euro maar een keer uitgeven). Het kan ook leiden tot een grotere dimensionering van HE-installaties dan wenselijk, nodig of technisch efficiënt is (hetgeen neerkomt op verspilling van middelen, grondstoffen, materialen en energie). De betere optie is om alle
maatschappelijke kosten van fossiele en nucleaire energie (en andere vormen van energieopwekking) in rekening te brengen. Voor de eindverbruiker komt de stijging van de eindfactuur op hetzelfde
neer, maar de effecten van een internaliserende heffing versus oversubsidiëring zijn sterk verschillend.
De boodschap is dus: (1) men moet zorgen voor een correcte berekening van de OT en voor maatregelen om psychologische drempels weg te werken, en eventuele tekortkomingen niet oplossen via
oversubsidiëring; (2) als men maatschappelijk/politiek bereid is of vindt dat de finale elektriciteitsprijzen voor grijze stroom moeten toenemen om beter te compenseren voor externe kosten, dan gebeurt
dat beter via klassieke internalisering zoals heffingen en belastingen dan via oversubsidiëring van
hernieuwbare energie.
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Om dit te kunnen beoordelen is gedetailleerde en actuele informatie nodig over de onrendabele toppen van de diverse technologieën en toepassingen. Daarom is in het energiedecreet voorzien dat de onrendabele toppen die dienen om de benodigde minimumsteun voor
nieuwe productie-installaties (steunbedrag, looptijd) te berekenen om de drie jaar geëvalueerd worden (zie deel 2, hoofdstuk 3). In de praktijk gebeurt dit door VITO (referentietaak)
en werd de „onrendabele toppen‟ (OT) studie uit 2005/2006 recent geactualiseerd76. Bemerkingen bij die berekeningen en bij de vertaling ervan zijn opgenomen in de onderstaande
kader.
Bemerkingen bij de berekening onrendabele toppen en de vertaling in het beleid
1. Onvoldoende differentiatie en sensitiviteitsanalyses
Er zou veel meer differentiatie moeten zijn voor de HE- en WKK-technologieën en -toepassingen
waarvoor onrendabele toppen worden vastgesteld. Differentiatie is nodig omdat de kosten en dus ook
de onrendabele toppen sterk kunnen verschillen naargelang het type technologie (windenergie, zonne-energie, biomassabijstook, waterkracht, …), de schaalgrootte van de installatie (bv. capaciteit in
MW), het type installatie (bv. bijstook bij steenkool of bij gas), de projectinitiator (bv. huishoudens,
ondernemingen), de geografische locatie (op zee, aan de kust, in het binnenland), het (overig) ondersteunend beleid (fiscale maatregelen, …) enz. Ook de vraag of de opgewekte elektriciteit zelf verbruikt wordt of op het net wordt geplaatst is belangrijk . In dat verband zijn er vragen bij de keuze van
de onderzochte referentie-installaties in de recente VITO-studie. Zo valt op dat een aantal onrendabele toppen niet werd onderzocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld niet voor afvalverbrandingsinstallaties
en voor kleinschalige biomassacentrales (1 MW).
Verder werd niet systematisch een onderscheid gemaakt tussen installaties bij ETS en bij niet-ETSbedrijven (uitzondering is bijstook van biomassa, waar dit (gedeeltelijk) wel gebeurde), terwijl dit onderscheid belangrijk is ingeval de inzet van HE-technologieën impact heeft op de rechtstreekse CO277
uitstoot . Ook werd er vanuit gegaan dat alle vergistingsinstallaties coöperatieve vennootschappen
zijn die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en werd er geen variant berekend voor
een installatie die wel aan de vennootschapsbelasting onderworpen is. Omgekeerd wordt bij alle andere technologieën (bij bedrijven) verondersteld dat ze onder de vennootschapsbelasting vallen, terwijl dat niet per definitie het geval zal zijn.
In dat kader zijn sensitiviteitsanalyses belangrijk om aan te geven binnen welke marges de onrendabele toppen zich kunnen bevinden en duidelijk te maken dat een differentiatie op een bepaalde variabele nodig kan zijn. Dit is in de recente VITO-studie ten dele gebeurd (bv. met en zonder ecologiepremie, met en zonder injectietarief (maar niet voor PV-installaties bij bedrijven), met diverse
verhoudingen tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen, diverse percentages voor return on
equity, verschillen in vollasturen, verschillen in levensduur, pelletprijzen, etc.) maar niet voor een
aantal andere cruciale en onzekere variabelen (bv. de investeringskosten en de elektriciteitsprijzen).
2. Nog discussie over de berekeningen door VITO, transparantie en consultatie beperkt
Bepaalde hypothesen en cijfers van deze VITO studie (o.m. verhouding eigen/vreemd vermogen voor
projectfinanciering, verwachte evolutie van biomassa-prijzen en van GSC-prijzen,...) worden gecontesteerd en over belangrijke variabelen zoals elektriciteitsprijzen, grondstoffenprijzen en operationele
data bestaat nog discussie. De VITO-studie bevat bv. ook weinig toelichting bij de impact van de re78
cente wijzigingen aan de ecologiesteunregeling . In elk geval lijkt er soms oversubsidiëring te kunnen zijn door combinatie van ondersteuningsregelingen.
76

Moorkens, I., Vangeel, S., Vos, D. (2010). Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties 2010. VITO.
Moorkens, I. (2010) Update onrendabele toppen van WKK installaties in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van VEA.
77
Europa introduceerde als centraal beleidsinstrument in het klimaatbeleid het Europees emissiehandelssysteem (ETS) dat een cap oplegt aan de ETS-emissies. Dat zijn CO2-emissies van industriële bronnen die vallen
onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS – European Emissions Trading Scheme). Het gaat dan
vooral om installaties in de sectoren ijzer en staal, elektriciteitsproductie, raffinaderijen, chemische sector, etc.
De inzet van HE-technologieën kan ingeval van impact op de rechtstreekse CO2-uitstoot, leiden tot meer beschikbare emissierechten (EUA‟s) voor het bedrijf dat hernieuwbare energie inzet. In dat geval kan het betrokken
bedrijf zelf meer kan uitstoten bij zijn andere bronnen, of kan het de vrijgekomen emissierechten verkopen aan
andere bronnen die bijgevolg meer mogen en zullen uitstoten of dat het zelf minder rechten zal moeten aankopen. Zie hierover meer in detail deel 1, hoofdstuk 2.
78
Er is wel telkens een variant met en zonder ecologiesteunregeling is uitgewerkt.
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De berekeningen veronderstellen bovendien beleidskeuzes (bv. omtrent het vereiste rendement, ook
in het licht van alle energiegerelateerde „subsidies‟, en de (financiële en niet-financiële) voorwaarden
die vervuld moeten worden om de investeringen uit te lokken), en bijgevolg transparantie en consultatie. Ook die zijn er vandaag onvoldoende79.
3. Vragen bij de vertaling in de regelgeving van de berekende OT
De vertaling in de regelgeving van de door VITO berekende OT gebeurt niet altijd correct. Zo blijft er indien de berekende ondrendabele toppen correct zijn - oversubsidiëring van bepaalde technologieën
80
(voor sommige PV-installaties en het Max Green project) terwijl andere technologieën onvoldoende
81
82
steun krijgen (sommige biogasinstallaties , WKK‟s en kleinschalige windturbines).
Verder valt op dat de regelgeving voor minimumsteun voor PV voortaan in overeenstemming met de
conclusies van de VITO-studie zal differentiëren naar vermogen (nieuwe zeer grote installaties ontvangen sneller minder steun dan kleinere installaties), maar op basis van de VITO studie lijkt een
verdere differentiatie naar vermogen, bv. vanaf 30 of 50 kW, evenzeer wenselijk en verdedigbaar is.
Ook in veel andere landen (Duitsland, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, …) worden vaak meer83
dere vermogenscategorieën onderscheiden worden, ook en vooral bij de lagere vermogens . Het
valt verder op dat de VITO-studie leert dat het naast het onderscheid tussen vermogenscategorieën
ook het onderscheid particulier/niet particulier en het onderscheid tussen landbouw en niet (VLIFsteun) en een enorme invloed heeft op de onrendabele toppen. Meer bepaald de situatie tussen particulieren en bedrijven verschilt zeer sterk: traditioneel stellen particulieren en bedrijven andere eisen
voor wat betreft de vereiste return on equity (al moet de overheid bij het ontwikkelen van een steunregeling ook aandacht schenken aan gelijke behandeling). Ook de fiscale behandeling van de certificaten, de belastingvoordelen bij de investeringen, niet-economische factoren, etc. zijn anders. En ook
tussen bedrijven zijn er aanzienlijke verschillen: zo komen landbouwbedrijf in aanmerking voor bijkomende VLIF-ondersteuning en niet-landbouwbedrijven niet, er zijn verschillen in de fiscale regelgeving tussen coöperatieve vennootschappen en andere, etc. Toch wordt op deze parameters niet gedifferentieerd door het beleid. Voor windturbines werd er door het beleid geen differentiatie
naargelang de grootte wordt ingevoerd, terwijl er uit de VITO-studie een belangrijke verschil blijkt
tussen de OT afhankelijk van de grootte.
Aangezien de gebruikte aannames inzake energieprijzen een zeer grote invloed hebben op de bepaalde onrendabele toppen, is er tevens een voorstel om minimumprijzen afhankelijk te maken van
84
de elektriciteitsprijs . Gezien bij zeer grote installaties het aantal toegekende certificaten zeer sterk
kan oplopen, kan een „misrekende‟ onrendabele top grote gevolgen hebben.
Bij de opname van de onrendabele toppen in het ondersteuningsbeleid is niet alleen het ondersteuningsniveau van belang, maar ook de ondersteuningstermijn. In principe moet de veronderstelde
levensduur in de onrendabele toppenstudie aansluiten bij de gehanteerde looptijd van de ondersteuning. Ook dat is niet altijd het geval. Zo wordt de vergelijking tussen de berekende OT en de mini79

Zie o.a. SERV advies van 1 december 2010.
OT particulier (berekend voor 2010, 4kWp en 6% ROI): 123 € voor nieuwbouw, 7-67€ voor renovatie. OT bedrijf (berekend voor 2010 10% ROI): Zonder VLIF steun gaande van 228 (50kWp), over 216 (250 kWp) en 187
(750 kWp) tot 143 € (1500 kWp); Met VLIF steun gaande van 199 (50kWp), over 188 (250 kWp) en 162 (750
kWp) tot 122 € (1500 kWp); Vergelijk deze waarden met de minimumsteunbedragen voor PV in deel 2, hoofdstuk 3.
81
De minimumsteun lijkt ongeveer voldoende voor vergistingsinstallaties voor organisch-biologische stromen (in
de industrie). De minimumsteun is echter ruimschoots onvoldoende voor installaties voor covergisting van mest
en landbouwgerelateerde stromen, voor voorvergistingsinstallaties bij bestaande GFT-compostering, en bij GFTvergisting met nacompostering. De berekende OT ligt immers op 134 euro voor Covergisting mest landbouwgerelateerde stromen, 104 € voor vergisting overige stromen, 130 € voor voorvergisting bestaande compostering
en 135 € voor GFT-vergisting met nacompostering. Vergelijk deze waarden met de minimumsteunbedragen voor
PV in deel 2, hoofdstuk 3.
82
Uit de recente actualisatie van de studie onrendabele toppen voor WKK, bleek dat de minimumprijzen voor
WKK-certificaten ruim onvoldoende ondersteuning bieden voor micro-WKK‟s en voor de meeste kleine WKKgasmotoren, die bijvoorbeeld in gebouwen gebruikt worden. Zelfs de vigerende marktprijzen, die hoger liggen
(net onder de boete), blijken voor deze installaties onvoldoende en zijn bovendien onzeker. Door de recente
hervorming van de ecologiesteunregeling zouden bovendien bio-wkk‟s niet meer in aanmerking komen voor
ecologiesteun omdat de bepaalde onrendabele top, namelijk 90 euro lager ligt dan de marktprijs van certificaten.
Maar de onrendabele zou eerder 120 euro moeten zijn en zelfs 145 euro na afschaffing van de ecologiesteunregeling. Doordat de onrendabele top niet wordt aangepast dreigen investeringen in bio-WKK‟s stil te vallen.
83
http://www.pv-tech.org/tariff_watch. Duitsland maakt bv. een onderscheid tussen installaties < 30 kW, < 100
kW, < 1 MW en > 1 MW; Italië tussen installaties van 1-3 kW, 3-20 kW en > 20 kW.
84
High level Group for a sustainable chemical and plastics industry in Belgium (2009). Working Group Energy.
80
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mumsteun voor PV bemoeilijkt omdat de OT berekend werd op een levensduur van 20 jaar, terwijl de
minimumsteun na 2013 15 jaar gegarandeerd blijft (waarna de certificaten nog onbeperkt in termijn
aan marktprijs worden vergoed).
4. Ook voor de vertaling in het beleid is meer transparantie nodig
De vraag is niet noodzakelijk naar een één op één relatie tussen de berekeningen en het beleid,
maar vooral een naar transparantie. Er moet immers worden beseft dat door beperkingen van de
VITO-studies de werkelijke onrendabele toppen enigszins kunnen afwijken van de berekende onrendabele toppen. Bovendien is de berekening van een onrendabele top is niet altijd een goede weergave van de investeringsbereidheid. Het is moeilijk om te voorspellen welke impact een bepaalde ondersteunde onrendabele top zal hebben op de investeringen in een bepaalde technologie. Dat komt
omdat bij een reële investeringsbeslissing vaak andere parameters gebruikt worden dan in een onrendabele topberekening (bv. hogere return on investment omdat door de schaarse beschikbaarheid
van kapitaal HE-projecten moeten concurreren met andere investeringsprojecten), omdat bepaalde
parameters moeilijk te voorspellen zijn (bv. verwachte prijsdalingen van bepaalde hernieuwbare
energietechnologieën, conventionele energieprijzen…) of omdat de onrendabele top niet-financiële
aspecten niet in beschouwing neemt (bv. vergunningenbeleid, risico‟s en onzekerheid…).

Voor de bestaande PV-installaties kan de totale oversubsidiëring met minimumsteun hoger
dan de onrendabele top geraamd worden tussen tussen 95 en 130 mio euro in 201085. Bij
deze berekening gelden dezelfde nuanceringen als hiervoor. De berekeningen leren tevens
dat de theoretische efficiëntieverliezen door de oversubsidiëring van PV sterk zijn opgelopen in de tijd (zie figuur). De reden ligt zowel in de toename van het aantal PV-installaties
als in de toename van het verschil tussen de onrendabele top en de minimumsteun. In 2010
is dit laatste verschil wel kleiner geworden dan in 2009 door de daling van de minimumsteun
van 450 naar 350 euro. Verder kan worden vastgesteld dat in 2010 voor de eerste keer het
totaalbedrag van de hier berekende oversubsidiëring van PV het bedrag van de windfallprofits voor de andere technologieën overschreed (95 à 130 mio euro voor PV, 45 à 103 mio
voor de windfall profits, cf. supra, zie ook figuur). Ook per certificaat lag de oversubsidiëring
bij PV in 2009 en 2010 hoger dan de windfall profits voor de andere technologieën.
Evolutie van de inschatte oversubsidiëring van PV (2007-2010, euro)
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Voor meer toelichting bij de berekeningen en hypothesen, zie het advies van 1 december 2010. De meest
recente door VITO berekende OT werden gebruikt. Er werd verondersteld dat het PV-park qua samenstelling de
afgelopen jaren sterk aansloot bij de situatie op 1/2/2010, met ongeveer 82% van de installaties bij particulieren.
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Vergelijking van de efficiëntieverliezen door windfall profits met de efficiëntieverliezen door oversubsidiëring van PV (2010, euro)
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De jaarlijkse oversubsidiëring van de nieuw te plaatsen PV-installaties vanaf 1/1/2011 ten
opzichte van de huidige OT zou bij verderzetting van het „huidige‟ beleid (2010, dus zonder
versnelde afbouw) tussen ongeveer 70 en 150 mio euro per jaar bedragen tegen 2020.
Hierbij werd nog geen rekening gehouden met de verwachte prijsdaling van de modules
aangezien VITO de OT berekende voor het jaar 2010, zonder de toekomstige kostendalingen in te schatten. Bovendien wordt de vergelijking tussen de berekende OT en de minimumsteun bemoeilijkt omdat de OT berekend werd op een levensduur van 20 jaar, terwijl
de minimumsteun na 2013 maar 15 jaar gegarandeerd blijft (waarna de certificaten nog onbeperkt in termijn aan marktprijs worden vergoed). In het versnelde afbouwscenario dat de
Vlaamse regering voorstelde in november 2010, vermindert de jaarlijkse oversubsidiëring
van nieuwe installaties tot ongeveer 20 à 80 mio euro in 2020. Ook in een scenario met ondersteuning tegen marktprijzen zou er nog oversubsidiëring zijn (windfall profits), namelijk
tot ongeveer 20 mio euro in 202086.
Extra kosten t.g.v. doorrekening door leveranciers
Het Vlaamse groenestroomcertificatensysteem kost de Vlaamse eindafnemers meer dan de
waarde van de groenestroomcertificaten. Dat komt omdat de meeste leveranciers aan hun
klanten meer doorrekenen dan hun nettokosten voor het voldoen aan de groenestroomcertificatenverplichting. De aangerekende kosten voor groene stroom zijn in de praktijk bijna
steeds gerelateerd aan de boeteprijs, oplopend tot 100% van de boeteprijs per ontbrekend
GSC vermenigvuldigd met het geldend inleveringsquotum (zie tabel). De doorgerekende
kosten op de post „bijdrage groene stroom‟ ligt daardoor meestal hoger dan de kostprijs voor
de leverancier en soms zelfs hoger dan de marktprijs van de certificaten (zie deel 2, hoofdstuk 3). Daarbij komt nog dat een groot deel van de certificaten (ongeveer 60%) nooit wordt
verhandeld en blijft bij de producent die ook leverancier kan zijn. Sommige leveranciers rekenen geen afzonderlijke groene stroombijdrage aan, maar incorporeren de kosten van hun
groenestroomverplichtingen in hun energieprijs. Omgekeerd is het ook mogelijk dat leveranciers andere kosten dan kosten voor het groenestroomcertificatensysteem doorrekenen onder de „bijdrage voor groene stroom‟.

86

Dat komt omdat voor PV-installaties bij particuliere renovaties de OT lager is dan de marktprijs van de certificaten.
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Een ruwe inschatting is dat de leveranciers tussen 2002 en 2009 gecumuleerd tussen ongeveer 110 mio en 285 mio (12% van de doorgerekende kosten) meer hebben aangerekend
dan dat het groenestroomcertificatensysteem hen kostte87.
Bijdrage groene stroom en WKK (in % boete en marktprijs)
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Deze werkwijze van de leveranciers is – voor alle duidelijkheid – volledig legaal. In de vrijgemaakte energiemarkt zijn de leveranciers vrij om de elektriciteitsprijs te bepalen, met inbegrip van de eventuele aangerekende kosten van de groene stroomverplichting88. Die doorrekening is in principe mee een element van concurrentie tussen de verschillende
leveranciers. Het feit dat er soms meer wordt doorgerekend dan de kostprijs, kan een gevolg van het gebrek aan marktwerking op de elektriciteitsmarkt89. Aan de andere kant kan
het ook zijn dat de leveranciers de „bijdrage groene stroom‟ net gebruiken in de concurrentie
met andere leveranciers. Door de vermelding van een „bijdrage groene stroom‟ op de factuur wekken zij bij hun klanten immers de suggestie dat het zou gaan om een door de overheid opgelegde verplichte bijdrage die geldt voor alle leveranciers, waarop geen concurrentie mogelijk is. Het zou dus kunnen dat sommige leveranciers liever te veel aanrekenen als
„bijdrage groene stroom‟ om zo de kosten die zij doorrekenen voor de levering van de
elektrciteit zelf (commodity prijs) te verlagen.
In elk geval heeft de Vlaamse overheid geen mogelijkheid om de doorgerekende kosten
voor de quotaverplichting van de leveranciers te reguleren. De prijsbevoegdheid is een federale bevoegdheid, maar ook de federale overheid of regulator kan terzake weinig of niets
reguleren. Dat kan alleen voor verplichtingen die rusten op de netbeheerders bij wijze van
openbare dienstverplichting. M.a.w. door een gewestelijk ondersteuningssysteem te kiezen
met een quotumverplichting voor leveranciers, heeft de Vlaamse overheid geen controle op
de doorrekening van de kosten van het systeem.
Feit blijft bovendien dat de transparantie over de doorgerekende kosten door leveranciers
beperkt is. Volledige transparantie is in de vrijgemaakte markt overigens sowieso een utopie, want zou een volledig zicht vergen op de volledige kostenstructuur van de leveranciers.
De inventarisatie van de doorgerekende groenestroombijdragen vormt enkel een indicatie
87

Dit bedrag werd berekend als het gecumuleerd verschil tussen de theoretische kosten (in te leveren hoeveelheid x gemiddelde prijs) en de kosten bij volledige doorrekening boete (in te leveren hoeveelheid x boete) voor
de periode 2002-2009.
88
Dat geldt ook voor de vermeldingswijze van de „bijdrage van groene stroom‟ op de factuur. Leveranciers zijn
dus vrij om al dan niet deze post op hun factuur op te nemen en te kiezen wat ze eronder verstaan.
89
Vlaams Parlement. Handelingen Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en
Energie van 11 februari 2010 Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het overschot aan warmtekrachtcertificaten.
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over de kosten die het certificatensysteem worden doorgerekend in de prijzen. De leveranciers zijn immers vrij om deze post al dan niet op te nemen op hun facturen.
Administratieve kosten en aanpassingskosten door instabiliteit
Het HE-beleid creëert ook administratieve lasten voor de doelgroepen en kosten voor de
overheid op het vlak van informatie, kennis, uitvoering en handhaving van het beleid (administratieve efficiëntie). Hiervan bestaan in Vlaanderen – in tegenstelling tot bv. Nederland90 –
geen kwantitatieve inschattingen. Deze kosten zijn zeker niet verwaarloosbaar en wellicht
zijn er ook hier kansen om de efficiëntie te verbeteren.
Ten eerste vergt het GSC-systeem heel wat informatie om het adequaat te laten functioneren (onderzoek onrendabele toppen, afstemming met andere regelgeving, opvolging certificatenmarkt, vastlegging quota…) en veroorzaken de veelvuldige wijzigingen aan het systeem heel wat kosten voor de opmaak van wijzigingsdecreten- en besluiten, maar ook
aanpassingskosten voor de marktactoren.
Het GSC-systeem werd inderdaad al veelvuldig gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
moeilijkheden bij de vastlegging van de goede quota, de noodzaak tot banding als oplossing
voor een „unieke‟ certificaatprijs, de poging tot beperking van de doorrekening van de kosten
door de leveranciers via de verlaging van de boeteprijs, de noodzaak tot verdere differentiatie en verhoging van de minimumsteun tot in de buurt van en zelfs hoger dan de verwachte
certificaatprijs enz. Deze wijzigingen bleken noodzakelijk om de goede werking van het systeem te bewaken. Maar in feite is het huidige systeem inherent instabiel (zie figuur). Doordat
de markt van de certificaten niet goed werkt zijn de prijzen van de certificaten te hoog en
blijven ze dicht bij de boeteprijs. Niet alleen de certificatenmarkt werkt niet goed, ook de
elektriciteitsmarkt zelf werkt niet goed. Daardoor kunnen de leveranciers meer doorrekenen
dan het certificatensysteem hen kost, wat in de praktijk ook gebeurt doordat ze kosten aanrekenen die dicht bij de boeteprijs liggen (zie ook verder). Deze situatie heeft twee belangrijke gevolgen. Ten eerste kost het systeem daardoor veel. De logische verbetering om daaraan iets te doen binnen het bestaande systeem is zorgen voor meer marktwerking. De
VREG probeert dat al enkele jaren, zonder succes (zie deel 2, hoofdstuk 3). Daarom worden andere maatregelen genomen om de kosten te beperken, zoals een verlaging van de
boeteprijs. Doordat de prijzen van de certificaten te hoog liggen, ontstaat er bovendien een
certificatenoverschot. Dat is intussen zeer sterk opgelopen in Vlaanderen (cf. supra). Die
certificaten blijven bruikbaar voor het quotum. Dat betekent dat er het volgende jaar minder
certificaten en dus minder hernieuwbare energieproductie nodig zal zijn, en dat de prijs van
de certificaten zakt. Maar een dalende prijs heeft effecten op de rendabiliteit van bestaande
projecten. Bepaalde projecten zullen niet langer voldoende steun krijgen. Dat zorgt dan
weer voor vraag naar verhoging van de boeteprijs, naar quota-aanpassingen of naar aanpassing van de minimumsteun. Het resultaat is dat het certificatensysteem inherent instabiel
is en voortdurend moet worden aangepast wat de rechtszekerheid ondermijnt en aanpassingskosten veroorzaakt.

90

Staatscourant. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1813. Nr. 957. 22 januari 2010.
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 januari 2010, nr. WJZ/9221242, houdende wijziging
van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met openstelling SDE in
2010.
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GSC- systeem is inherent instabiel

Ten tweede zorgt ook de implementatie voor heel wat kosten. De VREG ondervond grote
problemen met de verwerking van de aanvragen voor groenestroomcertificaten sedert 2008.
Daardoor liepen de behandeltermijnen sterk op, en verliepen de administratieve afhandeling
en communicatie niet naar behoren. Op een bepaald moment waren er meer dan 6000 onbeantwoorde mails terzake91 Deze situatie gaf aanleiding tot diverse klachten bij de Vlaamse
ombudsdienst. Volgens de ombudsdienst was het probleem te wijten aan “de grote voorspelbare en toch onrealistisch ingeschatte toevloed bij de VREG van aanvragen van groenestroomcertificaten. Te lakse en te late evaluatie en aanpak van het probleem, te weinig
gekwalificeerd personeel, een te strak keurslijf op budgettair en personeelsvlak en onvoldoende lering die getrokken werd uit de eerder afgeschafte investeringssubsidie voor zonnepanelen waren determinerende factoren”92. Geleidelijk werd door extra personeel, extra
automatisering het probleem aangepakt. Medio 2010 waren de problemen met de verwerking van de aanvragen grotendeels weggewerkt.
Van de 28,5 VTE bij de VREG staan er momenteel 10,25 VTE in voor toekenning certificaten en garanties van oorsprong (36%), al is dat wellicht een ernstige onderschatting. De
afgelopen jaren werd vaak gewerkt met tijdelijke medewerkers en jobstudenten en sprongen
ook andere medewerkers bij om de stroom van dossiers te verwerken93. De VREG verwacht
dat tegen 2020 14 VTE‟s nodig zullen zijn voor de behandeling van de certificatendossiers
(zie figuur).

91

Vlaamse ombudsdienst. Jaarverslag 2009.
Vlaamse ombudsdienstVlaamse ombudsdienst. Jaarverslag 2009.
93
In mail aan SERV-secretariaat.
92
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De belangrijkste kostenpost (naast de loonlasten) die de VREG inzake hernieuwbare energie heeft is het permanent updaten, verbeteren (onder andere beveiliging en gebruiksvriendelijkheid) en aan de marktomstandigheden aanpassen van de certificatendatabank. Dat
kostte de afgelopen jaren zo‟n 300.000 euro per jaar. In 2009 werd 200.000 euro hiervan
gefinancierd uit het Energiefonds omdat hiervoor binnen de begroting van de VREG onvoldoende ruimte was94.
De dotatie van de VREG voor 2011 werd verhoogd met 512.000 euro ten opzichte van
2010. Deze verhoging werd toegestaan om de nodige mensen en middelen in te kunnen
zetten om het stijgend aantal aanvragers en gerechtigden op groenestroom- en warmtekrachtcertificaten een goede dienstverlening te bieden en om de nodige maatregelen te
kunnen nemen om de behandeling van dossiers met betrekking tot de toekenning van deze
certificaten efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te kunnen blijven uitvoeren. Het gaat met name
om middelen om 4 extra VTE voor de behandeling van de groenestroom- en warmtekrachtdossiers en een recurrente stijging van de werkingsmiddelen van de VREG bestemd voor
het beheer, onderhoud en verbetering van de certificatendatabank en de telefonische
dienstverlening door 1700, de Vlaamse infolijn, bij de behandeling van telefonische oproepen in de groenestroom- en WKK-dossiers.
Verder heeft de VREG ongeveer 50.000 euro uitgegeven voor de koppeling van VREGcertificatendatabank met Belpex95. Er werd tevens een studie uitbesteed over de juridische
aspecten.
Benodigd VREG-personeel voor behandeling van certificatendossiers96

Wat ten derde de handhaving betreft, heeft de VREG een aantal controletaken en mogelijkheden, maar er wordt niet gerapporteerd over hoe deze controletaken worden uitgevoerd. Bijgevolg is er hierover weinig bekend. Toch blijkt ook de handhaving problemen
en dus deels onnodige kosten op te leveren. Zo hebben verschillende projectontwikkelaars
klacht ingediend bij de VREG omdat zij geen aansluiting verkrijgen. De controle door de
VREG van de „groene stroom‟-leveringen aan de hand van de garanties van oorsprong blijkt
zeer moeilijk97. Recent is fraude aan het licht gekomen met de indienststellingsdatum van

94

Mail van Dirk van Evercooren (VREG) aan het SERV-secretariaat.
Beleidsbrief Energie 2008-2009
96
advies VREG 13/2/2009
97
Individuele controle is nodig van elk toegangspunt tot het net; de VREG moet dan met de verbruiksgegevens
per netbeheerder nagaan hoeveel groene stroom werd verkocht en de verbruiker moet controleren of leverancier
hem heeft opgenomen in zijn lijst van groene klanten
95
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PV-installaties98. De dakisolatievereiste voor toekenning van groenestroomcertificaten voor
fotovoltaïsche installaties die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen is moeilijk controleerbaar99. In het kader van
het groenestroomceritficatensysteem worden boetes opgelegd aan leveranciers die niet aan
hun quotumverplichting voldoen, maar die boetes blijken moeilijk afdwingbaar en worden
veelvuldig aangevochten in rechtszaken (zie deel 2, hoofdstuk 3), enz.
Wat tot slot de administratieve lasten voor de doelgroepen betreft, worden inspanningen
gedaan om de procedures te vereenvoudigen en de formaliteiten te automatiseren. Wel kan
worden vastgesteld dat de talrijke ondersteuningsregelingen voor hernieuwbare energie
verspreid zitten over de VREG (ondersteuning via certificaten), VEA (bv. micro-WKK‟s) en
de netbeheerders (minimumsteun, premiedossiers voor warmtepompen en zonneboilers…).
Dit verhoogt de zoekkosten en administratieve handelingen voor de doelgroepen en kan
drempelverhogend werken. Bovendien moeten de diverse instanties elk afzonderlijk databanken opbouwen en bijhouden.
Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de keuze om voor bepaalde premies de netbeheerders in te schakelen. Deze „uitbesteding‟ is niet goedkoop (de netbeheerders worden
vergoed voor deze dienst, zie deel 2 hoofdstuk 4) en beperkt de mogelijkheden van de
overheid om de regeling zelf op te volgen en de effecten ervan te onderzoeken. Verder kan
een „uitbesteding‟ waarvan de kosten automatisch doorgerekend kunnen worden in de tarieven risico‟s inhouden voor de transparantie en efficiëntie en voor de controle op de toegekende steun. Er zijn ook storende communicatie-aspecten aan verbonden. Tot slot is er ook
kritiek dat de huidige situatie de ontwikkeling van een private ESCO-markt in Vlaanderen
belemmert.

3.4. Kostenbesparing door samenwerking tussen landen
Kostenbesparing door gebruik van samenwerkingsmechanismen
De Europese richtlijn hernieuwbare energie voorziet verschillende samenwerkingsmechanismen voor lidstaten om hun individuele HE-doelstellingen te halen. Open handel in hernieuwbare energiecertificaten tussen EU-lidstaten wordt niet georganiseerd, maar er zijn wel
andere opties (statische transfers tussen lidstaten (aankoop en verkoop van overschot aan
hernieuwbare kredieten als de verkopende lidstaat zijn interimdoelstellingen heeft bereikt);
gezamenlijke projecten; samenwerken onder bepaalde voorwaarden met derde landen aan
HE-projecten; nationale ondersteuningsmechanismen onderling verbinden) (zie deel 2,
hoofdstuk 1).
Deze samenwerkingsmechanismen zijn mogelijk gemaakt om het lidstaten goedkoper te
maken om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. Ze moeten het tevens mogelijk
maken om de totale kosten voor alle lidstaten samen te beperken, om zo de competitiviteit
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Recent zijn sterke aanwijzingen van fraude aan het licht gekomen inzake de steunregeling voor PV-installaties
(zonnepanelen). Een aantal installateurs van zonnepanelen en zelfs een erkende keuringsinstantie zijn hierbij
betrokken. De fraude heeft voornamelijk betrekking op het administratief vervalsen van de datum van indienstname van PV-installaties om onrechtmatig aanspraak te maken op de minimumsteun van 450 euro per groenestroomcertificaat. VREG, Nieuwsbrief 22/07/2010.
99
Vaak is de aanwezigheid, dikte en aard van de aanwezige dakisolatie niet meer verifieerbaar. The Flemish
regulation is imposing roof insulation for private dwellings from 2010 onwards as a condition to obtain Green
Certificates for newly installed PV systems. The required insulation level is not always verifiable. Frank Gérard,
EDORA
Adviserhttp://www.epia.org/policy/national-policies/belgium/interview-with-frank-gerard-edoraadviser.html EPIA. country focus: belgium.
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van de Europese economie te vrijwaren100. Vooral landen met een hoog relatief potentieel
voor HE aan de ene kant, en landen met een relatief beperkt potentieel of landen waar de
meest kosteneffectieve locaties al in gebruik zijn zouden baat hebben bij de samenwerkingsmechanismen101.
België overwoog aanvankelijk volgens het niet-bindend Forecast Document102 om voor 0,5%
van de finale consumptie gebruik te maken van samenwerkingsmechanismen in 2020. Deze
0,5% zou overeenkomen met ongeveer 280 ktoe, 8,5% van de bijkomend te realiseren bijkomende hernieuwbare energieproductie. Met die inzet van samenwerkingsmechanismen
zou België netto 70 miljoen euro besparen ten opzichte van het volledig binnenlands realiseren van de doelstelling103. Volgens een theoretisch kostenefficiënt scenario104 zou België
echter vier keer meer HE-kredieten importeren dan aangekondigd in het Forecast Document, namelijk 1194 ktoe (50 PJ).
Uiteindelijk is in het nationaal actieplan (zie deel 2, hoofdstuk 2) opgenomen dat België
geen „statistische overdrachten‟ zal gebruiken en alles in het werk stellen opdat de doelstellingen van 13% intern verwezenlijkt zouden worden. Men houdt wel een slag om de arm.
Indien de omstandigheden van die aard zijn dat bij tussentijdse rapportage blijkt dat de
doelstellingen niet binnenlands gehaald zullen worden, kan alsnog beslist worden beroep te
doen op de samenwerkingsmechanismen. Voor de periode 2008-2012 zal de federale overheid wel nog 12,2 miljoen emissiekredieten aankopen. Volgens het Vlaams regeerakkoord
zal Vlaanderen zoveel mogelijk hernieuwbare energie zelf produceren. Maar Vlaanderen
zou er in de onderhandelingen over de lastenverdeling wel op aangedrongen hebben om de
mogelijkheid open te houden om de groene energie in het buitenland te kopen, als we er
niet in zouden slagen genoeg zelf op te wekken.
Gemiste lokale baten
Uiteindelijk is in het nationaal actieplan (zie deel 2, hoofdstuk 2) opgenomen dat België
geen „statistische overdrachten‟ zal gebruiken en alles in het werk stellen opdat de doelstellingen van 13% intern verwezenlijkt zouden worden. Men houdt wel een slag om de arm.
Indien de omstandigheden van die aard zijn dat bij tussentijdse rapportage blijkt dat de
doelstellingen niet binnenlands gehaald zullen worden, kan alsnog beslist worden beroep te
doen op de samenwerkingsmechanismen.
Volgens het Vlaams regeerakkoord zal Vlaanderen zoveel mogelijk hernieuwbare energie
zelf produceren. Maar Vlaanderen zou er in de onderhandelingen over de lastenverdeling
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Nevertheless, Member States are given the possibility to create European RES-E trade by allowing importing
countries to account the imported RES-E to their national target. Their refusal to do so is disadvantageous for the
competitiveness of the European industry. After all, it rules out the option of attaining the European RES-E target
in the most cost-efficient manner, by producing RES-E where this can be done the most efficiently. Consequently, this reality of national production targets should without delay be rectified by the Member States. Energy Policy 35 (2007) 5576–5584. Electricity produced from renewable energy sources. What target are we aiming for?.
Karolien Verhaegen, Leonardo Meeus, Bram Delvaux, Ronnie Belmans, K.U. Leuven
101
The highest profits resulting from trade are expected on the one hand in countries with relatively large RES-E
potentials such as Denmark and Finland, and on the other hand in countries with relatively low RES-E potentials
(Belgium) or where most cost-effective locations have already been used (Germany and Spain). ECN Renewable Energy Burden Sharing. REBUS. Effects of burden sharing and certificate trade on the renewable electricity
market in Europe. M.H. Voogt, M.A. Uyterlinde, e.a.
102
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/belgium_forecast_english.pdf
103
Zonder gebruik te maken van flexibele mechanismen zou de kostprijs per eenheid hernieuwbare energie in
MWh € 64,3 bedragen, terwijl dit met flexibele mechanismen 49,5 euro/MWh bedraagt. Impact of the EU energy
and climate package on the Belgian energy system and economy. Presentation of main results of studies commissioned by the Belgian authorities. 18/09/2008
104
RES2020, (2009) Monitoring and Evaluation of the RES directives implementation in EU27 and policy recommendations
for
2020.
EU27
Synthesis
Report.
Deliverable
D.4.2.
Intelligent
Europe.
http://www.res2020.eu/files/fs_inferior01_h_files/pdf/deliver/RES2020_Synthesis-Report.pdf.
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wel op aangedrongen hebben om de mogelijkheid open te houden om de groene energie in
het buitenland te kopen, als we er niet in zouden slagen genoeg zelf op te wekken.
Dit reflecteert de discussie en meningsverschillen over de inzet van samenwerkingsmechanismen om de HE- doelstelling te halen. Sommigen zijn tegen en argumenteren dat het intern halen van de hernieuwbare energiedoelstelling mogelijk is en dat dat banen kan creeren; een kans die gemist zou worden bij het inzetten op samenwerkingsmechanismen. Het
gebruik van flexmex zou vooral wijzen op een gebrek aan ambitie. Echter, ook het omgekeerde kan worden beweerd, namelijk dat ook het niet gebruik maken van samenwerkingsmechanismen leidt tot gemiste lokale baten. Door het inzetten op hernieuwbare energieprojecten elders in Europa, kunnen de eigen hernieuwbare energiesector of aanverwante
sectoren ook ondersteund worden wanneer ze de benodigde hernieuwbare energietechnologieën of componenten daarvan kunnen aanleveren105.
Vanuit een theoretisch-economisch oogpunt is de vraag is of de extra kosten die gepaard
gaan met het niet inzetten van flexmex gecompenseerd worden door de extra baten die het
intern halen van de hernieuwbare energiedoelstelling met zich meebrengt. Er is vandaag
geen studie die deze netto-effecten van scenario‟s met en zonder inzet van samenwerkingsmechanismen in beeld brengt106. Er zijn wel indicaties dat de verhoopte sociaaleconomische baten verbonden met een lokaal hernieuwbare energiebeleid niet overschat
mogen worden en dat veel afhangt van de aard en de focus van het gevoerde HE-beleid.
Verder in dit deel van het rapport wordt daarop teruggekomen.
Verdergaand Europees beleid?
Binnen Europa is er een sterke harmonisatie en integratie van het energiebeleid. Dat geldt
niet alleen voor de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt, maar ook voor de aansturing van het klimaat- en milieubeleid met betrekking tot de energieproductie. Dit geldt
tevens voor het beleid ten aanzien van duurzame bronnen, waar de Europese dimensie
meer zichtbaar begint te worden (zie deel 2, hoofdstuk 2). Een uitzondering geldt voor de
brandstofinzet en winning van eigen energiebronnen waar nationale overheden historisch
altijd een voorname rol zijn blijven spelen en weinig bereidheid hebben getoond beleidsautonomie naar Europa over te hevelen. Door verschillende tempo‟s in liberalisering, industriebeleid en historisch gegroeide situaties zoals boekhoudkundig afgeschreven kolen- en
kerncentrales (met zeer geringe marginale kosten), is er nauwelijks sprake van een gelijk
speelveld en is er ook import van elektriciteit uit nucleaire en kolengestookte centrales.
Met name kunnen minstens drie vormen van ongelijkheid worden onderscheiden die een
Europees level playing field in de weg staan: (1) ongelijkheden als gevolg van boekhoudkundig afgeschreven zijn van productiecapaciteit107; (2) ongelijkheden vanwege het onvoldoende internaliseren van de kosten van de uitstoot van broeikasgassen; (3) ongelijkheden
vanwege het onvoldoende internaliseren van overige milieukosten (veiligheid, verzuring,
e.d.). Op die vlakken lijkt er Europees niet altijd veel vooruitgang te worden geboekt en blijkt
de impact van het Europees emissiehandelssysteem op O&O inzake hernieuwbare energie
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The benefits would work both ways. Investment from EU member states would not only jumpstart a raft of
Spanish CSP projects, it would also trigger considerable demand for components from Northern European suppliers, such as Germany and Sweden. This, in turn, would bolster employment in the manufacturing sectors of
these countries. Cresposecretary general of Protermosolar, a concentrated solar power industry association in
Spain. John Foster (2009) Can EU renewable energy imports deliver 2020 targets? 18/12/2009. CSP Today.
http://social.csptoday.com/industry-insight/can-eu-renewable-energy-imports-deliver-2020-targets-0
106
No extensive cost and benefit analysis has been performed in the context of this study. Edora (2010). National Renewable Energy Source Industry Roadmap Belgium. REPAP 2020.
107
Oudere centrales voldoen niet aan de best beschikbare techniek en hebben veelal een lagere energieefficiëntie. Omdat deze centrales boekhoudkundig zijn afgeschreven, is er een drempel om over te schakelen op
een energie-efficiënter productieproces. Dit heeft in de praktijk bij veel producenten geleid tot een strategie van
levensduurverlenging.
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en op investeringen in groenestroominstallaties op dit moment beperkt. De belangrijkste
drivers achter hernieuwbare energie-investeringen blijken – althans in Duitsland, maar vermoedelijk ook elders – de specifieke overheidsondersteuning voor groene stroom108.
Beprijzing van niet-hernieuwbare energie heeft voordelen (cf. deel 1, hoofdstuk 5) ten opzichte van ondersteuning van hernieuwbare energie. Maar het is niet onlogisch dat individuele landen en ook Vlaanderen op dit moment weinig of niet aansturen op de beprijzing van
niet-HE. Het instellen van sterke prijs op niet-hernieuwbare energie kan een concurrentieel
nadeel bezorgen aan bedrijven die internationaal actief zijn, indien dat niet in EU-verband of
op een nog bredere schaal gebeurt. Bovendien is het niet zeker dat een prijssignaal veel
effect zou hebben. Heel wat niet-HE-bronnen zijn op korte termijn „incontournable‟. Dat wil
zeggen dat hun inzet sowieso vereist is (zie deel 1, hoofdstuk 4). In die zin zou een prijsinstrument op korte termijn vooral een kostenverhogend effect hebben. Dat laatste geldt zeker
in een niet-competitieve markt zoals in België, waarin meerkosten gemakkelijk worden
doorgerekend aan de eindconsument.
Het in die omstandigheden op de markt brengen en verder ontwikkelen van nieuwe HEtechnieken, betekent dat de prijs-prestatieverhouding structureel verbeterd moet worden.
Zolang die technieken niet concurrerend zijn (grid-parity), zijn additionele investeringen gemoeid met het doorlopen van de leercurves. De vraag is wie die investeringen betaalt
(m.a.w. of een kleine regio als Vlaanderen dat moet doen, en überhaupt in staat is om de
internationale leercurves wezenlijk te beïnvloeden). Indien een land eenzijdig kiest voor deze ambitie, bestaat het risico dat gezinnen en industrie te veel op kosten worden gejaagd,
elektriciteitsproducenten uit de markt worden geprijsd en import van elektriciteit toeneemt,
en finaal de maatschappelijke steun voor hernieuwbare energie in het gedrang komt.
In die zin wordt door sommigen gepleit voor een verdergaande Europees beleid dat zich niet
beperkt tot het formuleren van HE-doelstellingen. De invloed van technologisch leren op de
diffusie en kosten van hernieuwbare hangt bovendien in belangrijke mate af van de mogelijkheid tot competitie. Dit argument wordt door voorstanders van een Europees handelssysteem voor hernieuwbare elektriciteitscertificaten gebruikt. Door de markt af te schermen en
de stroomproductie te beperken tot de eigen regio, gaat men ook voorbij aan kansrijke samenwerking rond duurzame energie met andere EU-landen.

3.5. Weinig aandacht voor groene warmte
Gegevens over groene warmte zijn schaars en ruw
Hernieuwbare energie is meer dan groene stroom. Het gaat ook - en zelfs in belangrijke
mate - over groene warmte. Groene warmte heeft een meer lokaal karakter want is in vergelijking met groene stroom moeilijker over lange afstand te transporteren. Dat vergt een specifieke aanpak en verklaart wellicht waarom de stimulering van groene warmte complexer
blijkt dan voor groene stroom.
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Het Europese emissiehandelssysteem is een Europees geharmoniseerd klimaatbeleidsinstrument waarvan
men zou kunnen veronderstellen dat het door de instelling van een CO2-prijs de energiesector koolstofarmer zou
maken en zo hernieuwbare energie-installaties (samen met nucleaire centrales) aantrekkelijker zou maken.
Daardoor zou een afzonderlijk hernieuwbare energiebeleid minder noodzakelijk worden. Dit blijkt vooralsnog in
de praktijk echter niet het geval. Interviewees stressed that in itself the trading scheme does not significantly
affect the RD&D on renewables. […] CO2 price and the associated effect on power prices have impoved the
competitiveness of investments in renewables, when compared to fossil power generation. However, respondents explained that this tends to be only relevant for long term prospects, while current engagement is mainly
due to generous and relatively stable feed-in tariffs. Karoline Rogge, Volker Hoffmann (2010) The impact of the
EU ETS on the sectoral innovation system for power generation technologies. Findings for Germany. Energy
Pllicy, Volume 38, nummer 12, blz. 7639-7652.
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Gegevens over groene warmte-installaties in Vlaanderen zijn ruw en schaars en worden
blijkbaar niet systematisch bijgehouden. Er bestaan dan ook weinig (historische) gegevens
over het aantal groene warmte-installaties. Zelfs over het aantal groene WKK‟s (WKK‟s die
ook groenestroomcertificaten krijgen) is de informatie beperkt.
De cijfers in het ontwerp actieplan groene stroom van midden 2009 betreffen de situatie in
2007. Sindsdien zijn er geen nieuwe cijfers gepubliceerd. In 2007 werd er 128.613 GWh
warmte geproduceerd, met een verdeling tussen industrie, huishoudens, tertiair en landbouw van respectievelijk 50%, 35%, 10% en 5%. Gasvormige brandstoffen hebben het
grootste aandeel (46%), gevolgd door vloeibare (27%), vaste (12%) en andere brandstoffen
(12%). Het aandeel groene warmte in de totale warmteproductie bedroeg 2,1% in 2007
(2.716 GWh). Hiervan werd 854 GWh geproduceerd in installaties die ook elektriciteit maken (WKK) en 1.862 GWh in zuivere warmte-installaties. Biomassa vormt voor groene
warmte de belangrijkste hernieuwbare energiebron met een aandeel van 96%. Dit wordt
hoofdzakelijk ingevuld door houtverbranding in de industrie en de residentiële sector (houtkachels en open haarden, pelletketels en –kachels…). In Vlaanderen zouden momenteel
ongeveer 25.000 zonneboilers in gebruik zijn, naast 4000 warmtepompen en 1000 pelletketels109.
Potentieel is er
Volgens prognoses van VITO kan het potentieel voor groene warmte (uit biomassa, uit zon
of uit de ondergrond) een zeer belangrijke bijdrage leveren in het aandeel hernieuwbare
energie tegen 2020. De helft van het potentieel uit hernieuwbare energiebronnen zou gerealiseerd kunnen worden onder de vorm van groene warmte110 en de productie van groene
warmte zou kunnen verzesvoudigen (zie tabel). Om dat potentieel te realiseren zou er een
gemiddelde jaarlijkse groei moeten zijn van ongeveer 16% (13% voor biomassaprojecten en
ongeveer 35% voor ondergrondse technieken zoals warmtepompen en voor zonneboilers).
Potentieel groene warmte (GWh) 111
BAU
Warmte uit biomassa

PRO

2007

2020

2020

2.614

6.288

13.580

Biomassa enkel warmte

1.761

2.524

7.274

Biomassa met elektriciteitsproductie
(WKK)

854

3.764

6.306

Zonthermisch
Groene warmte uit de ondergrond
Totaal groene warmte
Totaal warmteverbruik
% hernieuwbare warmte

14

293

1.193

87
2.716

2.784
9.365

3.621
18.394

128.613

135.040

135.040

2,1%

6,9%

13,6%

Restwarmte wordt niet vermeld in de prognoses van VITO aangezien de meeste restwarmte
afkomstig is van warmteproductie uit fossiele brandstoffen en daardoor niet voldoet aan de
definities van groene warmte uit de Europese richtlijn. De benutting van restwarmte vermijdt
echter ook de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke emissies net zoals bij het

109 http://www.unizo.be/energiecoach/pp_blog.jsp?id=4546
110

VITO-studie „Actualisatie Prognoses HEB en WKK t.e.m. 2020 (2009)
VITO-studie „Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot 2020‟ (2005). In deze studie werd een potentieel berekend aan de hand van een BAU-scenario (Business As Usual) en een PRO-actief
scenario, met een aanvullend stimulerend beleid. Deze studie werd in 2008 - begin 2009 geactualiseerd en aangevuld met potentieelgegevens voor groene warmte uit de ondergrond.
111

53

SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst1

benutten van hernieuwbare energiebronnen. Warmtenetten kunnen interessant zijn in projecten voor o.a. nieuwe wijken, stadsrenovatieprojecten en uitwisseling van warmte op industrieterreinen. Bijvoorbeeld stadsverwarmingsnetten bieden aanzienlijke mogelijkheden voor
de grootschalige introductie van groene warmtetoepassingen. Er zijn in Vlaanderen plannen
geweest om stadverwarming te introduceren in Antwerpen, in Gent en in Leuven, maar
geen enkel plan werd gerealiseerd. In Gent en Tubize zijn er wel enkel kleine succesvolle
projecten met stadsverwarming112.
Beleidsaandacht voor groene warmte beperkt
In de huidige beleidspraktijk ligt de focus op het elektriciteitsluik en is het groene warmte- en
koelingsluik sterk onderbelicht113. Tijdens de klimaatconferentie in 2005 werd er reeds op
gewezen dat er te weinig aandacht gaat naar groene warmte114. Het huidige groene warmtebeleid focust vooral op de premies van de netbeheerders voor zonneboilers en warmtepompen (cf. deel 2, hoofdstuk 4, warmtepompen die bivalent zijn en naast verwarming ook voor
koeling in de zomer kunnen zorgen, worden niet ondersteund terwijl ze wel kunnen bijdragen tot de realisatie van de HE-doelstellingen). Verder kunnen bio-WKK rekenen op ondersteuning via het WKK-certificatensysteem en het groenestroomcertificatensysteem. Voor de
overige groene warmtetechnologieën bestaat er geen specifiek gericht ondersteuningsbeleid. VEA maakte midden 2009 een ontwerpversie voor een actieplan groene warmte dat
met stakeholders werd besproken eind 2009, maar nadien is daar nog weinig van vernomen.
Uit de berekening van de onrendabele toppen door VITO115 blijkt dat er in de huidige marktomstandigheden rendabele investeringen mogelijk zijn voor groene warmte uit biomassa.
Vooral in de industrie is er vaak een negatieve onrendabele top (door een hoger aantal
draaiuren dan in andere sectoren waar het vooral om gebouwenverwarming gaat). Nochtans wordt dit niet weerspiegeld in de investeringen in biomassaverbranding. Dit betekent
dat andere belangrijke drempels dan financiële zijn die investeringen verhinderen. Andere
toepassingen zijn vandaag minder of niet rendabel zonder steun of met de huidige premies116 (die m.a.w. te laag zijn in verhouding tot de onrendabele top), maar ook hier zijn er
belangrijke niet-financiële drempels (zie ook deel 2, hoofdstuk 3). Het knelpunt bij warmtenetten blijkt niet enkel de hoge investeringskosten, maar ook het vinden van geschikte vestigingsplaatsen, complexe vergunningsprocedures, onduidelijke regulering van tarieven en
prijszetting, de integratie van externe warmtelevering in de EPB-berekeningen, enz. Net
zoals voor andere HE-technieken lijkt dus naast een ondersteuningssysteem, vooral een
transitieaanpak voor groene warmte noodzakelijk.
Het uitblijven van ondersteuning voor groene warmte betekent dat omwille van financiële
overwegingen het elektriciteitsluik bij investeringen vaak overweegt (bv. bij afvalverbrandingsinstallaties) en dat biomassa wordt weggetrokken van meer efficiënte toepassingen in
warmteproductie117.
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http://www.mo.be/index.php?id=62&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=17779
Om met een laag energetisch rendement van 25 à 30 procent te kunnen overleven op de energiemarkt, krijgen ze groenestroomcertificaten toegestopt. De houtverbrandingsinstallaties van glastuinders leveren een rendement op van 85 procent, maar krijgen daarvoor geen warmtecertificaten. Op die manier dreigen de subsidies
voor
energiecentrales
steeds
meer
grondstoffen
weg
te
zuigen
voor
de
tuinbouw.
http://www.vilt.be/Marc_Moons_-_Innovastiesteunpunt/Energieboer_heeft_rechtszeker_kader_nodig.
Energieboer heeft rechtszeker kader nodig" 04/03/2007. VILT.
114
Vlaamse klimaatconferentie, Startmoment 6 juni 2005, Verslag sessie Duurzame Energie
115
VITO-studie Onrendabele toppen groene warmte, november 2008.
116
Cf. deel 2: premies van de netbeheerders, ecologiesteun, fiscale voordelen, steun voor lokale besturen en
vzw‟s…
117
The direct contribution that renewables can make to domestic or commercial space heating and industrial
process heat deserves much more attention than it has so far received. Heat from solar, and geothermal
113
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4. Verdeling van kosten en baten
Naast de baten (effectiviteit) en kosten (efficiëntie) op zich, is ook de verdeling van de kosten en baten een traditioneel aandachtspunt in beleidsevaluaties. Die verdeling werpt in
principe licht op de „winnaars‟ en „verliezers‟, en geeft informatie voor de beoordeling op
evaluatiecriteria zoals billijkheid, rechtvaardigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid118.

4.1. Verdeling over HE-technologieën en –toepassingen
Vooral biomassa- en biogasprojecten
Eind 2010 waren er 90.986 installaties in Vlaanderen waaraan GSC worden toegekend (zie
tabel). 99,75% daarvan zijn PV-installaties. Deze installaties zijn goed voor 41% van het
geïnstalleerd vermogen, maar gezien het beperkt aantal draaiuren van PV-installaties voor
een veel kleiner aandeel van de toegekende certificaten (zie hierna).
Het merendeel van de toegekende GSC gaat naar biomassaprojecten en biogasprojecten,
samen goed voor 67% van de toegekende certificaten in 2010. Windturbines op het land
ontvingen 15% van de toegekende GSC en fotovoltaïsche zonnepanelen 18%. Over de hele
periode 2002-2010 is het overwicht van biomassa en biogas nog groter (80%) (zie figuur).
Heel wat biomassatoepassingen staan in een negatief daglicht omwille van hun milieu- en
sociale effecten en hun concurrentie met andere toepassingen van biomassa. Daarom werden recent maatregelen genomen om het gebruik van biomassa nader te reguleren via
duurzaamheidscriteria en de ondersteuning te beperken via zgn. banding (beperking van de
aanvaardbaarheid van certificaten voor bijstook van biomassa in omgebouwde steenkoolcentrales) (cf. supra, zie ook deel 2, hoofdstuk 3). Deze banding vormt ook een correctie op
de „unieke‟ certificaatprijs om specifiek voor bijstook van biomassa de windfall profits te beperken (cf. supra). De beperking van de aanvaardbaarheid van de certificaten tot de helft
voor bijstook van biomassa tot 60% in steenkoolcentrales wordt voor op dit moment grotendeels bevestigd in de onrendabele toppenstudie van VITO. De berekende onrendabele top
ligt in de buurt van de helft van de huidige marktprijs (zie tabel).

sources, as well as heat pumps, is increasingly cost effective but often falls through the gap between government programmes that promote public awareness and provide incentives for renewable electricity and energy
efficiency.
We
urge
that
greaterfocus
be
given
to
this
topic.
IEA
(2007)
http://www.iea.org/papers/2007/so_contribution.pdf Contribution of renewables to energy security. IEA Information Paper.
118
Policies should be analysed to see who really benefits from them, to avoid the potential for self-interested
monopolies to prevent citizen and community participation in the energy market. Girardet, Mendonçahttp://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/_Media/ARW%20text%20complete.pdf
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Aantal certificaatontvangers en hun geïnstalleerd vermogen op 1/1/2011119
installaties
aantal

biogas - overig
biogas - RWZI
biogas - stortgas
biomassa gesorteerd of selectief ingezameld afval
biomassa uit huishoudelijk afval
biomassa uit land- of bosbouw
waterkracht
windenergie op land
zonne-energie
Totaal

geïnstalleerd
vermogen
(kWe)
kWe
%

%

50
15
13
10
9
37
14
72
96.052
96.272

0,05%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,04%
0,01%
0,07%
99,77%
100,00%

69.898
4.276
18.546
36.400
308.415
242.852
1.000
242.681
695.199
1.619.267

4,32%
0,26%
1,15%
2,25%
19,05%
15,00%
0,06%
14,99%
42,93%
100%

Aantal toegekende GSC (aanvaardbaar voor de certificatenverplichting)120
HE-technologie (*) 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2002-2010

Biogas - RWZI

1.501

1.833

1.965

2.620

3.472

4.342

4.723

5.024

6.866

32.346

Biogas - Stortgas

37.506

62.191

74.897

77.050

81.887

74.926

74.629

68.177

62.825

614.088

Biogas Vergisting

10.420

69.924

135.233

154.746

101.581

172.820

193.654

371.032

313.104

1.522.514

54.714

96.729

184.049

304.481

424.240

488.698

526.667

698.176

869.694

3.647.448

0

0

52.464

159.505

180.492

186.602

179.152

203.543

202.791

1.164.549

0

0

0

112.443

395.506

424.321

661.482

824.072

656.812

3.074.636

Biomassa uit
gesorteerd of
selectief ingezameld afval
Biomassa uit
huishoudelijk afval
Biomassa uit
land- of bosbouw

119
120

Waterkracht

1.678

1.863

1.926

2.283

2.079

2.733

3.603

3.311

3.344

22.820

Windenergie op
land

44.218

58.946

95.044

154.446

237.749

284.520

332.965

386.851

391.360

1.986.099

Zonne-energie

5

82

393

715

1.356

5.583

33.620

141.484

459.518

642.756

TOTAAL

150.042

291.568

545.971

968.289 1.428.362 1.644.545 2.010.495 2.701.670 2.966.314

12.707.256

VREG, website + data aangeleverd op 24 maart 2011
VREG, website, stand van zaken 1/1/2011, geraadpleegd op 21/2/2011.
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Aandeel 2002-2010122

Aandeel toegekende GSC in 2010121

Zonne-energie
16%

Biogas - RWZI
0,2%
Biogas Stortgas
2%

Zonne-energie
5%

Biogas - RWZI
0,3%

Biogas Stortgas
5%

Windenergie op land
16%

Biogas Overig
11%

Biogas Overig
12%

Waterkracht
0,2%

Windenergie op land
13%
Biomassa gesorteerd
of selectief
ingezameld afval
29%

Waterkracht
0,1%

Biomassa uit land- of
bosbouw
22%

Biomassa gesorteerd
of selectief
ingezameld afval
29%

Biomassa uit land- of
bosbouw
24%

Biomassa uit
huishoudelijk afval
7%

Biomassa uit
huishoudelijk afval
9%

Vergelijking minimumsteun en OT biomassa bijstook tot 60% (VITO)
OT 2010

Marktwaarde (50% aanvaardbaar)

Pelletprijs

147 €/ton

163 €/ton

147 €/ton

163 €/ton

2010

58

67

107/2 = 53,5 €/MWh

107/2 = 53,5 €/MWh

2011
2012
2013
2014
2015

g.g.
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.

g.g.
g.g.
g.g.
g.g.
g.g.

107/2 = 53,5 €/MWh
101/2 = 50,5 €/MWh
95/2 = 47,5 €/MWh
90/2 = 45 €/MWh
86/2 = 43€/MWh

107/2 = 53,5 €/MWh
101/2 = 50,5 €/MWh
95/2 = 47,5 €/MWh
90/2 = 45 €/MWh
86/2 = 43€/MWh

Minimumsteun
60/2 („andere
technieken‟)

Voor de toekomst hangt veel af van de veronderstellingen over de evolutie van de marktprijs
van de certificaten, over de brandstofkost (meer bepaald de kost van pellets) en over de
beschikbaarheid van biomassastromen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria die worden opgesteld. Als een producent goedkoop aan pellets kan geraken, dan zal de bijstook
rendabel blijven. De stijgende wereldvraag naar biomassa leidt evenwel tot stijgende prijzen
voor biomassa voor energetische doeleinden. Bij stijging van de brandstofkost of bij daling
van de marktprijs voor certificaten kunnen HE-installaties op biomassa onrendabel worden.
Verder kan worden gewezen op het spanningsveld tussen het gebruik van biomassa voor
producten en van biomassa voor energetische doeleinden. Hout dat geschikt is voor producttoepassingen bv. zou prioritair voor gebruik in de papier- en houtindustrie moeten kunnen worden ingezet. In dat verband is ook een goede afstemming tussen het HE-beleid en
het afval- en recyclagebeleid noodzakelijk. Wat specifiek de afvalverbrandingsinstallaties
betreft, zijn er onduidelijkheden en vragen bij de berekeningen van en de controle op het
aandeel biomassa dat in aanmerking wordt genomen voor het toekennen van de certificaten. Specifiek voor huishoudelijk restafval is dit aandeel hernieuwbaar vandaag vastgelegd
in de regelgeving (op 47,78%). Dit aandeel zou geregeld geëvalueerd moeten worden.
Markt wijst op grootschalig
In Vlaanderen is op dit moment 61%123 van het beschikbaar vermogen aan HE-installaties
geconcentreerd bij installaties van meer dan 1 MW, en 37% van het beschikbaar vermogen
121

VREG, website, stand van zaken 1/1/2011, geraadpleegd op 21/2/2011.
VREG, website, stand van zaken 1/2/2011, geraadpleegd op 21/2/2011.
123 In verhouding tot het totaal geïnstalleerd vermogen, inclusief de kleinschalige PV-installaties.
122
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of 599 MW is gesitueerd bij 18 installaties met een vermogen groter dan 10 MW. De grootste hernieuwbare energie-installatie in Vlaanderen heeft een vermogen van 130 MW. Van
die 18 grootste zijn er 13 biomassa-installaties, 5 windturbine(parken. De grootste zonneenergie-installatie komt pas op de 33e plaats naar vermogen. Zelfs de grote centraal opgezette hernieuwbare energieprojecten in Vlaanderen blijven kleine broertjes van de centrale
niet-hernieuwbare energie-installaties. De nucleaire installaties in Doel hebben een vermogen tussen ongeveer 400 en 1000 MW. Kolencentrales hebben al gauw een vermogen
van 250 à 550 MW124 en STEG-centrales schommelen tussen 50 en 500 MW125.
Spreiding geïnstalleerd hernieuwbare energie-vermogen in Vlaanderen (>10 kW)126
vermogen
in MWe
500

17
Aantal installaties
zon

400

157

windenergie op land
biomassa
biogas

300

619

200

1
100
983

0
0,01 tot 0,1 MW

0,1 tot 1 MW

1 tot 10 MW

10 tot 100 MW

100 of groter MW

Indien men niet naar de vermogens maar naar de effectieve hernieuwbare energieproductie
zou kijken, worden de verschillen nog groter en neemt de concentratie bij enkele gecentraliseerde HE-installaties nog toe. De VREG kan vandaag echter geen gegevens ter beschikking stellen over de reële hernieuwbare energieproductie van deze hernieuwbare energieinstallaties127.
Ook schaalvergroting bij PV
Ook bij de PV-installaties treedt schaalvergroting op. In 2009 werd meer dan 50% van de
aangroei van het geïnstalleerd PV-vermogen gerealiseerd bij grotere installaties (> 10 kW),
terwijl dit in 2008 slechts 37% bedroeg (zie figuren).
Gelet op deze ontwikkelingen, keurde de Vlaamse regering in december 2010 de een ontwerpdecreet goed waarin de minimumsteun voor PV voortaan een onderscheid zou maken
tussen installaties met een piekvermogen van meer of minder dan 1 MW (zie deel 2, hoofdstuk 3). Begin 2011 overschreden slechts 53 van de 1 557 grote PV-installaties (> 10 kW)

124

Steenkoolgroepen in Mol: 255 MW; kolencentrale van Langerlo: 556 MW
Gent Ham: 53 MW; Drogenbos: 460 MW.
126
Op basis van cijfergegevens VREG, stand van zaken op 31/12/2010. Kleinschalige PV-installaties zijn niet
opgenomen.
127
De groenestroomproductie in de drie steenkoolcentrales in Ruien, (houtgas en houtstof), Rodenhuizen (houtpellets) en Langerlo (houtstof) zouden in 2008 verantwoordelijk zijn geweest voor 20% van het geïnstalleerde
vermogen,
maar
ze
vertegenwoordigden
50%
van
de
GSC.
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/424/11213
125
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deze drempel. Deze 3% van de grotere PV-installaties waren goed voor 30% van het geïnstalleerd vermogen (exclusief de PV-installaties < 10 kW).
Bijgekomen PV-vermogen naar omvang van de installatie128
450.000

bijgekomen PV-vermogen kWe

400.000
350.000

meer dan 2000
1000 tot 2000
500 tot 1000
300 tot 500

300.000
250.000

100 tot 300
50 tot 100
30 tot 50

200.000
150.000

10 tot 30
tot 10

100.000
50.000
0
voor 2006

2006

2007

2008

2009

2010

Geïnstalleerd PV-vermogen naar omvang van de installatie (cumulatief)
700.000
meer dan 2000

600.000

1000 tot 2000

geïnstalleerd PV-vermogen

500 tot 1000

500.000

300 tot 500
100 tot 300

50 tot 100

400.000

30 tot 50
10 tot 30

300.000

tot 10

200.000

100.000

2006

2007

2008

2009

2010

Weinig aandacht voor collectieve systemen en participatieve projecten
De bestaande ondersteuningsmaatregelen en het regulerend kader zijn in hoofdzaak gericht
op individuele investeringen in hernieuwbare energie. Ze passen niet op hernieuwbare
energietoepassingen op wijkniveau, collectieve systemen, participatieve projecten… Derge-

128

Data aangeleverd door de VREG op 5 april 2011.
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lijke projecten ondervinden vaak zelfs extra hinderpalen ten opzichte van individuele projecten. Nochtans kunnen dergelijke projecten zeer interessant zijn, bijv. omwille van schaalvoordelen, synergieën, e.d. Voorbeelden van deze gerichtheid op individuele toepassingen
zijn het feit dat de subsidies van de netbeheerders zich richten op individuele investeerders
(particulieren voornamelijk) en niet voorzien zijn op dergelijke collectieve systemen. Ook de
technische reglementering en de reglementering inzake directe lijnen ed. lijken dergelijke
toepassingen te ontmoedigen (zie verder).
Ook weinig aandacht voor sommige andere HE-toepassingen
Ook sommige andere hernieuwbare energietoepassingen ontvangen weinig of geen beleidsaandacht en dus ook geen ondersteuning. Een voorbeeld is de energetische valorisatie
van biogas uit anaërobe waterzuiveringsinstallaties bij voedingsbedrijven in diezelfde waterzuiveringsinstallaties. Het ontstane biogas wordt soms enkel gebruikt voor de waterzuiveringsinstallatie zelf (voor bijvoorbeeld de verwarming van de anaërobe ketel). De bedrijven
krijgen hiervoor geen groenestroomcertificaten, hoewel het gaat om een vorm van energetische valorisatie129.

4.2. Verdeling over marktpartijen (aanbodzijde)
Verdeling HE-productie over maatschappelijke sectoren
Er bestaan weinig gegevens over de inzet van hernieuwbare energie in de diverse sectoren.
Over de groenestroomproductie zijn geen sectorale gegevens beschikbaar aangezien de
VREG daarover voor de diverse groenestroominstallaties geen gegevens opvraagt of bijhoudt. De onderstaande figuur toont de resultaten van een eigen, ruwe inschatting. Bij twijfel
werden installaties toegewezen aan de tertiaire sector en voor kleinschalige PV aan huishoudens. Installaties werden toegewezen aan de energiesector als de ontvanger van certificaten een energiebedrijf is. Daardoor is het aandeel van de industrie onderschat en dat van
de landbouw wellicht zwaar onderschat en het aandeel van de energiesector overschat.
Aandeel sectoren in HE-productie (2009)

129

Voortgangsrapportage 2008-2009. Uitvoeringsplan Slib. OVAM
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1/6e HE-productie voor eigen gebruik en komt niet op de markt
17% van de groenestroomproductie in 2009 wordt ter plaatse verbruikt en komt dus niet op
het net of op de markt130. Dat kan afgelezen worden uit het aandeel uitgereikte groenestroomcertificaten dat bij uitreiking al gebruikt is als garantie van oorsprong. Vooral hernieuwbare energie uit zonne-energie (87%) en in mindere mate uit biomassa uit huishoudelijk afval (29%) worden blijkbaar ter plaatse verbruikt.
Aantal toegekende certificaten in 2009 met of zonder garantie van oorsprong131
aandeel ter plaatse verbruikt
met GVO
g.g.132
g.g.
10%
56.616
23%
242.525

Biogas - RWZI
Biogas Stortgas
Biogas Overig
Biomassa gesorteerd of selectief ingezameld afval
12%
Biomassa uit huishoudelijk afval
27%
Biomassa uit land- of bosbouw
3%
Waterkracht
8%
Windenergie op land
14%
Zonne-energie
79%
Totaal
23%

765.566
147.548
633.962
3.089
337.511
95.418
2.282.235

zonder GVO
g.g.
6.209
70.579

2010
6.866
62.825
313.104

104.128
55.243
22.850
255
53.849
364.100
684.079

869.694
202.791
656.812
3.344
391.360
459.518
2.966.314

Veel kleine ontvangers en enkele grote ontvangers
Het merendeel van alle toegekende certificaten wordt aan één groenestroomproducent toegekend, namelijk Electrabel. Er zijn hierover geen actuele cijfers beschikbaar omdat de
VREG enkel cijfers publiceert over het geïnstalleerd vermogen, en niet over de werkelijke
productie133. Aangezien het aantal draaiuren sterk uiteenloopt tussen soorten HE-installaties
en het aantal draaiuren voor de biomassainstallaties in de praktijk sterk kan fluctueren, kunnen uit de cijfers over het vermogen immers geen conclusies over de werkelijke groenestroomproductie getrokken worden. Naast Electrabel is ook SPE, een andere klassieke
elektriciteitsproducent, een belangrijke speler op de GSC-markt, met een aanzienlijk geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie-installaties. De dominante spelers op de
elektriciteitsmarkt zijn daarmee ook dominante spelers op de GSC-markt (cf. infra). Daarnaast zijn er enkele „nieuwkomers‟ op de GSC-markt actief. Grote spelers zijn Electrawinds,
Aspiravi, E.on, Stora Enso, Sleco, Katoennatie, Colruyt, Enfinity, … E.on heeft recentelijk de
twee biomassacentrales van Langerlo overgenomen van Electrabel. Zelfs na deze overdracht blijft Electrabel veruit de grootste speler op het vlak van het geïnstalleerd vermogen.
Zowel op het vlak van windenergie op land, als biomassa en biogas (overig) heeft Electrabel
het grootst geïnstalleerd vermogen.
Voor wind wordt Electrabel, gevolgd door Aspiravi, Electrawinds en Ecopower (zie figuur).
Opvallend is het bescheiden aandeel van Electrabel op vlak van zonne-energie. De Katoen-

130

Grootste zonnepaneleninstallatie van het land [..] Verder investeert Katoen Natie 166 miljoen euro in groene
zonne-energie. […] De installatie heeft een totaal vermogen van 40 MegaWattpiek, wat resulteert in een jaarlijkse energieproductie van zowat 35 GWh. Zij zal voornamelijk dienen om het eigen elektriciteitsverbruik op te
vangen. IST (2010) Energievoorziening van overal naar overal.
131
VREG, website, stand van zaken 31/01/2011, geraadpleegd op 21/02/2011.
132
Voor biogas-RWZI bevatten de statistieken van de VREG geen gegevens over GVO.
133
In 2008 werd volgens de VREG 60% van alle toegekende certificaten toegekend aan Electrabel. Deze groene
stroomproducent genereerde toen dus meer groene stroomcertificaten dan alle andere producenten samen. De
tweede grootste groenestroomproducent ontving 4,5% van de certificaten. De 10 grootste producenten stonden
in voor 83% van de volledige Vlaamse GSC-markt. Zie O.a. Analyse van de Vlaamse certificatenmarkt in 2009,
VREG.
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natie heeft het grootst geïnstalleerd vermogen PV-installaties, gevolgd door Enfinity, WDP134
en de Groep Machiels waaronder de Zonnecentrale Limburg valt. Opvallend is ook de opkomst van Colruyt als belangrijke HE-producent, zowel in het segment van windenergie op
land135 als zonne-energie en biomassa (via overname van Fraxicor).
Producenten waaraan GSC werden toegekend en het vermogen van hun installaties

Producent

Technololgie

Aantal

Vermogen
in Kwe

% producent

Electrabel

biogas - overig

3

5.117

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

SPE

windenergie op land

5

11.500

SPE

zonne-energie

1

26

Electrawinds

biomassa gesorteerd of selectief ingezameld

2

35.600

Electrawinds

windenergie op land

9

32.100

Electrawinds

zonne-energie

1

1.308

Aspiravi

windenergie op land

15

66.560

Aspiravi

biogas - overig

2

1.481

Aspiravi

waterkracht

2

160

Aspiravi
E.on

biogas - stortgas

2

513

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
Colruyt (fraxicor)

zonne-energie

29

37.777

3,08%

biomassa gesorteerd of selectief ingezameld

1

25.000

Colruyt

windenergie op land

3

6.200

Colruyt

zonne-energie

19

3.882

Enfinity

zonne-energie

139

30.064

Ecopower

waterkracht

4

153

Ecopower

windenergie op land

4

26.200

Ecopower

zonne-energie

11

637

Ecopower
A&S

biomassa uit land- of bosbouw

1

200

biomassa gesorteerd of selectief ingezameld

1

24.990

Groep Machiels

zonne-energie

8

11.273

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%

24,92%

7,46%

5,63%

5,60%

2,86%
2,45%

2,22%

2,04%
1,85%

134

WDP is Belgisch marktleider in de ontwikkeling en de verhuur van logistiek en semi-industrieel vastgoed, zie
www.wdp.be
135 Colruyt participeert ook in 2 offshore windparken.
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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%
24,15%

overige

1419

296.282

TOTAAL

1777

1.226.642

100%

Geïnstalleerd vermogen inzake windenergie naar exploitant136

Ook in het PV-segment neemt het aandeel grootschalige installaties recent fors toe (cf. supra). Deze evolutie is bij een dalend ondersteuningsbedrag niet onlogisch aangezien grootschaligere installaties rendabeler zijn dan kleinschalige en ook betere prijzen kunnen bedingen. Bovendien komt stilaan een ESCO-sector op gang die investeert in grootschalige
projecten. Deze wijzigende verhouding geeft aan dat relatief vooral steeds meer bedrijven
van de ondersteuningsregeling genieten, en minder de gezinnen137. Er zijn echter geen precieze gegevens over het aantal gezinnen en het aantal bedrijven met een PV-installatie. De
VREG houdt immers niet bij of een PV-installatie bij een particulier of bij een zelfstandige of
bij een bedrijf geplaatst wordt. Eind 2010 had de Katoennatie het grootste geïnstalleerd
vermogen aan PV installaties. Het gaat om zeer recente installaties: 4 installaties in 2009 en
25 installaties in 2010, goed voor 90 % van het vermogen. Ook Enfinity plaatste ongeveer
2/3 van zijn PV-vermogen in de loop van 2010.

136

Data aangeleverd door VREG op 24 maart 2011. Sommige windparken worden uitgebaat door een consortium van verschillende producenten. In de VREG databank wordt deze vermogens verdeeld over de verschillende
exploitanten.
137
Bedrijven als Enfinity installeren gratis massaal zonnepanelen op bedrijfsdaken in ruil voor de groenestroomcertificaten en levering van groene stroom aan deze bedrijven. De Standaard, 4 mei 2010. Reacties op „Al minstens 12.000 Vlamingen willen niet betalen voor zonnepanelen van de buurman‟
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Grootschalige PV-installaties (aantal en vermogen naar exploitant)

Door de recent aangekondigde differentiatie in het ondersteuningsniveau voor installaties
met een vermogen van meer dan 1 MW ten opzichte van een vermogen van minder dan 1
MW zal deze evolutie wellicht afgeremd worden138. Bovendien gebeuren er steeds meer
groepsaankopen door bundeling van kleine spelers, om zo particulieren te laten mee genieten van betere prijzen.
HE heeft de marktwerking op elektriciteitsmarkt niet kunnen verbeteren
De inzet op hernieuwbare energie wordt soms gemotiveerd vanuit de noodzaak om via
nieuwe spelers de marktmacht van de grote spelers te breken. Maar daarvoor is het huidige
(6%) én toekomstige aandeel (13% in 2020) van HE in de elektriciteitsvoorziening veel te
klein. Bovendien is op dit moment het merendeel van de hernieuwbare energievoorziening
in Vlaanderen afkomstig van grootschalige en dus niet-gedecentraliseerde installaties. Deze
zijn overwegend in handen van de bestaande grote bedrijven op de energiemarkt (cf. supra). De marktmacht van de grootste speler op de groene stroommarkt is vergelijkbaar met
deze op de grijze stroommarkt. Daardoor is de bijdrage van hernieuwbare energie tot een
betere marktwerking wellicht zeer beperkt.
Bovendien vrezen energiebedrijven zoals Electrawinds en Eneco dat ze het in de toekomst
nog moeilijker zullen krijgen als het protocolakkoord over het langer openhouden van de
kerncentrales overeind blijft. Dat akkoord verplicht Electrabel een deel van de meeropbrengsten van kernenergie te investeren in hernieuwbare energie139. Daarmee zou Electrabel volgens Electrawinds en Eneco behalve een monopolie op kernenergie ook een monopolie op duurzame stroom krijgen. Deze verplichting zou volgens hen niet bijdragen tot meer
marktwerking op de energiemarkt, maar lijkt de markmacht van Electrabel, in het bijzonder
in het hernieuwbare energiesegment, juist te bestendigen140.
Ook initiatieven zoals groepsaankopen kunnen de marktmacht niet breken141. De pakketten
zijn te klein, grote spelers zoals Electrabel en Luminus kunnen zich veroorloven om niet

138

Verder is het een zeer goede zaak dat de Vlaamse regering een onderscheid maakt tussen de subsidies voor
kleine en grote zonne-energie-installaties. U moet weten dat bedrijven die hun daken volleggen met zonnepanelen soms maar een kwart betalen van wat een gezin moet neertellen voor een identiek zonnepaneel. Guido
Camps De Standaard, 15/11/2010. Prijzendirecteur Creg over groene stroomsubsidies. „Factuur zal minder steil
stijgen‟
139
In ruil voor de kernuitstap moet Electrabel 500 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in
vijf jaar tijd De Standaard, 07/09/2010. Duitse kernenergietaks drie keer hoger.
140
De twee duurzame energiebedrijven hebben een klacht ingediend hierover bij de Europese Commissie.
„Duurzame energiebedrijven protesteren tegen nucleair protocolakkoord‟. Expess.be, 21 mei 2010.
141
Stroomgigant Electrabel concurrentie aandoen, is een illusie. Met het samenstellen van groeneenergiepakketten moet de Vlaamse overheid zich niet bezighouden. Die pakketten zijn sowieso te klein. Dit is
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mee te dingen, en de kleinere spelers die wel meedingen dreigen elkaar „kapot‟ te concurreren.
Certificatensysteem bevoordeelt grote bestaande producenten en leveranciers
Om hernieuwbare energie te promoten hanteren de meeste Europese landen een feed in
systeem waarbij de netbeheerder de hernieuwbare energieproducenten vergoedt voor de
opgewekte groene stroom, en waarbij de netbeheerder de kosten doorrekent in de nettarieven. Het systeem laat de elektriciteitsleveranciers in principe ongemoeid. In Vlaanderen
werd gekozen voor het groenestroomcertificatensysteem met quota dat leveranciers verplicht om een aandeel van de geleverde stroom uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
Dat kan door ofwel zelf groene stroom op te wekken, ofwel door groenestroomcertificaten
van Vlaamse hernieuwbare energieproducenten aan te kopen.
Op beide punten hebben bestaande, grote elektriciteitsproducenten en -leveranciers een
voordeel ten opzichte van nieuwe spelers. Zij kunnen vrij gemakkelijk, zeer goedkoop en
bovendien zeer snel HE-productiecapaciteit uitbouwen door biomassa bij te stoken in bestaande steenkoolcentrales. Een vergunning krijgen voor een nieuwe steenkoolcentrale,
biomassacentrale of een windmolen is daarentegen veel moeilijker en andere hernieuwbare
energietechnologieën zijn ook aanzienlijk duurder. Zij kunnen dus eenvoudiger en veel
goedkoper zelf hernieuwbare energie produceren dan de nieuwe spelers.
Bovendien is de bestaande grootste elektriciteitsleverancier als gevolg van de bijstookmogelijkheden ook de grootste partij op de groenestroomcertificatenmarkt. Hij genereert de
meerderheid van de certificaten, hij heeft ook de meerderheid ervan nodig. Hij bepaalt of hij
certificaten aan concurrenten aanbiedt of afkoopt. Door een gebrek aan marktwerking op de
certificatenmarkt blijven de prijzen van de certificaten dicht bij de boeteprijs en is het relatief
duur voor nieuwe leveranciers zonder hernieuwbare productiecapaciteit om deze certificaten
aan te kopen.
Deze impact op marktwerking van het groenestroomcertificatensysteem door de quotaverplichting op de leveranciers te leggen, werd in Vlaanderen vooraf niet bekeken bij de opmaak van de regelgeving. Er werd destijds geen RIA gemaakt (en ook nu is in RIA‟s de impact op de marktwerking geen aandachtspunt). Achteraf de negatieve effecten op
marktwerking wegwerken blijkt zeer moeilijk. Ten eerste omdat er vaak geen goedwerkende
oplapmogelijkheden zijn. Zo introduceerde de VREG een elektronisch handelsplatform voor
certificaten in de hoop dat dit de marktwerking op de certificatenmarkt zou verbeteren. Maar
in de praktijk blijkt dat er op dat platform vrijwel niets verhandeld wordt omdat de dominante
posities ongewijzigd blijven (zie deel 2, hoofdstuk 3). Ten tweede omdat de negatieve impact op marktwerking ingebakken zit in de intrinsieke karakteristerieken van het certificatensysteem met quota. Het verhelpen van de negatieve impact om marktwerking vereist het
meer fundamenteel herbekijken van het systeem.
Mattheus–effect van de HE-ondersteuning
De PV-ondersteuning is duidelijk voor een deel expliciet bedoeld voor particulieren142 “omdat
ze een van de weinige manieren zijn waarop gezinnen hun eigen energie kunnen produce-

ook niet de taak van een Vlaamse regering. Die moet bezig zijn met wat goed is voor de Vlaamse economie.
Andre Jurres De Standaard, 17/07/2010. 'Eerst visie, dan pas geld uitgeven'.
142
Zonnepanelen
zijn
haalbaar
voor
iedereen.
Bel
PV.
http://www.zonnepanelen.nu/var/media/site/documents/Persconf_zonnepanelen_perstekst_6mei2010_v2.pdf
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ren, hoewel ze veel duurder blijven dan andere vormen van hernieuwbare elektriciteitsproductie”143.
Over de sociale effecten van de PV-ondersteuning worden echter weinig systematische gegevens verzameld. De VREG en de netbeheerders hebben geen gegevens over de mate
waarin krijgen de diverse inkomensgroepen groenestroomcertificaten of minimumsteun toegekend krijgen. De sociale verdelingseffecten zijn ook niet vooraf in kaart gebracht bij het
ontwerpen van de regelgeving. Dat geldt overigens ook voor de andere ondersteuningsmechanismen. De netbeheerders bv. hebben geen informatie over de mate waarin de diverse
inkomensgroepen gebruik maken van hun premies.
Wel zijn er verschillende indicaties dat er bij de HE-premies een sterk Mattheuseffect
speelt144. Zelfs als de investeringen op middellange of lange termijn rendabel zijn en aanzienlijke besparingen opleveren, dan nog ondervinden armere gezinnen enorme moeilijkheden om die investering te kunnen realiseren. Dat komt omdat de ondersteuningsmaatregelen de prefinancieringsproblemen van deze groepen niet oplossen145. Zij vereisen nog steeds
een prefinanciering door de investeerder. Dit probleem neemt toe naarmate het tijdsverloop
tussen het moment van de investering en van de toekenning van de steun groter is. Bij fiscale maatregelen duurt de terugbetaling ongeveer anderhalf jaar na de gedane investering.
Bij de premies van de netbeheerders (bv. voor zonneboilers) is het tijdsverloop tussen de
investering en de toekenning van de subsidie beperkter, maar wordt het prefinancieringsprobleem niet opgelost: beschermde afnemers kunnen bij de netbeheerders van verhoogde
premies genieten, maar slechts 1,6% van de aanvragen voor REG-premies van netbeheerders betreffen beschermde afnemers. Het aandeel van beschermde afnemers in de aanvragen voor HE-toepassingen is vrijwel onbestaande. Bij het groenestroomcertificatensysteem
en de minimumsteun is het tijdsverloop tussen de investering en de toekenning van het
voordeel het grootst omdat de tegemoetkomingen of premies worden gespreid de tijd.
Groene leningen helpen in theorie om prefinancieringsproblemen op te lossen, maar voor
doelgroepen die reeds schulden hebben, is het geen interessant instrument. De investeringen leiden bovendien tot een waardetoename van de woningen na de doorgevoerde energiebesparende investeringen. Eigenaars die de energiebesparende investeringen niet zelf
kunnen financieren worden relatief gediscrimineerd, want de waarde van hun vastgoed stijgt
minder snel.
Ook vanuit andere oogpunten staat de theoretische toegang voor iedereen tot HEinvesteringen en HE-premies nog niet gelijk met de effectieve toegang in de praktijk146. Nietbelastingbetalers komen niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Het belastingkrediet dat
pas geïntroduceerd werd om ook niet belastingbetalers te laten genieten van fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen, geldt niet voor investeringen in PV-panelen. En
niet alle gezinnen (of bedrijven) kunnen technisch gezien PV- of HE-installaties plaatsen. Zo
is de plaatsing van een hernieuwbare energie-installatie niet evident voor bewoners van
143

Freya Van den Bossche in De Standaard. Vlaanderen topt groene subsidies nog meer af. Sector zonnepanelen ontgoocheld. 11/12/2010. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KG33IAQQ
144
Een duidelijk aanwijzing zijn de gegevens over de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen,
waaronder ook investeringen in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Van deze fiscale maatregel (die
in combinatie met de Vlaamse premies wordt gebruikt) maakten vooral de hogere inkomensgroepen gebruik, al
maakt zelfs in de hoogste inkomensgroepen amper 13% gebruik van de maatregel. De 20% laagste inkomens
maken zo goed als geen gebruik van de maatregel en zelfs in de 50% laagste inkomens is de zogenaamde
de
de
de
„take-up‟ uiterst beperkt (ongeveer 2% in het 3 en 4 deciel en 7% in het 5 deciel) (cijfers voor 2006). Voor
investeringen in hernieuwbare energie zijn geen afzonderlijke gegevens bekend. Maar zijn er geen indicaties dat
dit beeld anders zou zijn. Misschien zelfs integendeel. Hoge Raad van Financiën, Afdeling “Fiscaliteit et parafiscaliteit”
(2009)
Het
belastingbeleid
en
het
leefmilieu.
http://www.docufin.fgov.be/intersalgfr/hrfcsf/adviezen/PDF/CSF_fisc_environnement_2009.pdf).
145
Mensen die al arm zijn geraken nog meer in de problemen als de prijs van elektriciteit, gas en water stijgt. Ze
missen het startkapitaal om te investeren in zelf terugverdienende maar bij aankoop duurdere energiezuinige
toestellen. Interview Pieter Verbeek (Vlaams ABVV) en Bert De Wel (ACV) in A&M Magazine, 2010, nr. 3
146
CRB, januari 2010, Sociaaleconomische nieuwsbrief
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appartementsgebouwen (22% van de woongelegenheden in Vlaanderen147). Ook voor eigenaars van gebouwen met slecht georiënteerde daken zijn de voordelen van de PVondersteuningsregeling niet toegankelijk. Dat creeërt in toenemende mate billijkheidsvragen, ook in het licht van de wijze waarop de premies worden gefinancierd (zie verder),
waardoor het draagvlak voor het HE-beleid onder druk kan komen te staan. Participatieve
projecten kunnen hier een deel van het antwoord zijn, maar zij ondervinden vandaag talrijke
hinderpalen ten opzichte van individuele projecten (cf. supra).

4.3. Doorrekening van de kosten aan de eindverbruikers
Toekomstige verbruikers betalen in zeer belangrijke mate mee
Door de gegarandeerde minimumsteun en door als centraal ondersteuningsinstrument te
kiezen voor exploitatiesteun via het groenestroomcertificatensysteem wordt het belangrijkste
deel van de financiële lasten van de ondersteuning die aan HE-installaties wordt toegekend
doorgeschoven naar de toekomst. Bovenop de cumulatie van de lasten van de bestaande
installaties gedurende nog 15 à 20 jaar (aangezien pas na 20 jaar de garantie op minimumsteun voor de oudste installaties uitdooft), komen daar de lasten bij van de installaties die
nog geplaatst zullen worden (cf. supra).
Doorrekening door netbeheerders in nettarieven
Zoals reeds toegelicht, worden de kosten van het HE-ondersteuningsbeleid op enkele uitzonderingen na (ecologiesteun, O&O steun…) doorgerekend via de elektriciteitsprijzen aan
de eindverbruikers (zie deel 2). De netbeheerders rekenen hun premies en minimumsteun
door in de nettarieven. De leveranciers rekenen die nettarieven en de kosten van hun certificatenverplichting door in de finale energieprijs.
Voor de kosten van de netbeheerders geldt een kostensolidarisering tussen de netbeheerders (zie deel 2, hoofdstuk 3). De SERV merkte destijds in zijn advies op dat deze problematiek in een ruimere context bekeken moet worden aangezien een ongelijke spreiding van
kosten over de diverse netbeheerders zich ook voordoet bij enkele andere verplichtingen
van de netbeheerders zoals de REG-actieverplichtingen en bij de aanpassingen aan de netten die nodig zullen zijn om meer hernieuwbare, decentrale productie-eenheden op het net
aan te sluiten. Bovendien hangt de problematiek ook samen met het schaalniveau waarop
distributienetten verdeeld zijn. De voorgestelde kostenverrekening is ook slechts één van de
manieren om deze problematiek aan te pakken. Alternatieven werden niet overwogen.
Aangezien het bedrag van toegekende premies door de netbeheerders voor HEtoepassingen beperkt is (2,7 mio € in 2009, zie deel 2, hoofdstuk 4), is de impact ervan op
de distributienettarieven eveneens zeer beperkt. Dat is echter niet het geval voor de opkoopplicht van de distributienetbeheerders (minimumsteun PV). Daarvan is enkel het verschil tussen het bedrag van de opkoopplicht (197 mio in 2010) en de opbrengst van de verkoop van de opgekochte certificaten op de markt (48 mio) ten laste van de
distributienettarieven (m.a.w. 149 mio).
Doordat de distributienettarieven evenwel voor 4 jaar waren vastgelegd door de CREG, zou
de effectieve doorrekening in de nettarieven normaal gezien pas vanaf 2013 gebeuren. De
netbeheerders rekenden immers door de meerjarentariefafspraken voorlopig te weinig door
in de distributienettarieven omdat zij de kosten van de opkoopverplichting onderschat hebben. Het gevolg is dat een grote „sprong‟ in de distributietarieven kon worden verwacht vanaf 2013 (zie figuur). Deze inschatting betreft enkel het effect van het reeds opgesteld vermogen eind 2010 en niet het vermogen dat de komende jaren nog geïnstalleerd zal worden.
147

NIS. Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen op 1 januari 2009
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Eandis heeft er in mei 2010 op aangedrongen om de meerkost nu al te mogen doorrekenen
aan de consument om een grote prijsschok in 2013 te vermijden. De CREG was aanvankelijk niet geneigd om op deze vraag in te gaan, maar heeft nu toch beslist een tussentijdse
tariefaanpassing goed te keuren. Zowel Eandis als Infrax hebben een dossier voorbereid tot
herziening van hun tarieven. Het is duidelijk dat een doorrekening van het huidige deficit
binnen de lopende periode van 2009-2012 een aanzienlijke impact heeft op de distributienettarieven. Dat is zeker het geval voor Eandis. Voor Infrax zal de impact kleiner zal zijn
omdat de tarieven voor 2009-2012 pas in 2010 werden goedgekeurd. Dit liet enerzijds een
meer nauwkeurige raming van de opkooplicht toe en anderzijds werd slechts voor 2009 en
2010 een deficit opgebouwd omdat toen nog de tarieven van 2008 werden toegepast.
Het geïnstalleerd PV-vermogen op 1/1/2011148 zal de komende jaren (minstens tot 2026)
jaarlijks voor 255 mio euro certificaten aanbieden aan de distributienetbeheerders. Indien
men rekening houdt met de verwachte dalende marktprijs van certificaten als gevolg van de
dalende boete (cf. supra), zullen de netbeheerders hiervan 64 mio in 2011 en maar 51 mio
per jaar vanaf 2015 kunnen recupereren. Dat betekent dat het op 1/1/2011 opgestelde vermogen jaarlijks met 190 mio (2011) oplopend tot 203 mio euro (vanaf 2015) zal wegen op
de distributienettarieven (zie tabel). Bij ongewijzigd beleid (regelgeving eind 2010) zou de
jaarlijkse impact op de distributienettarieven van de PV-minimumsteun oplopen tot ongeveer
380 mio euro in 2020 (en nog een aantal jaren nadien). De versnelde afbouw van de PVminimumsteun die de Vlaamse regering eind 2010 voorstelde, reduceert de impact van de
toekomstige PV-ondersteuning op de distributienettarieven met ongeveer 60 tot 100 mio
euro per jaar149.
Doorrekening minimumsteun PV in distributienettarieven150
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‘Historische last’ op distributienettarieven (geïnstallleerd PV-vermogen eind 20210)151
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Gegevens bezorgd door VREG over vermogens van PV-installaties en datum van indienstname op 1/1/2011.
het SERV-advies van 1 december 2010.
Cijfers CREG, meegedeeld in een brief van 23/03/2010, per netbeheerder. Cijfers van infrax zijn afkomstig
van de tariefvoorstellen, cijfers van Eandis zijn de meest recente cijfers door Eandis aan de CREG opgeleverd
(cijfers van 27/05/2010, per mail meegedeeld door de CREG).
151 Schatting van de toekomstige marktprijs op basis van de verhouding tussen de huidige marktprijs en de huidige boeteprijs. De toekomstige boeteprijzen zijn de boeteprijzen opgenomen in het ontwerp amendement op het
programmadecreet waarover de SERV adviseerde. Dat ontwerp voorziet in een versnelde daling van de boeteprijs tussen 2012 en 2015 naar 100 euro per ontbrekend certificaat.
149 Zie
150
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

594.213
594.213
594.213
594.213
594.213
594.213
594.213
594.213
594.213
594.213

254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399
254.559.399

107,39
100,95
94,50
90,21
85,91
85,91
85,91
85,91
85,91
85,91

125
117,5
110
105
100
100
100
100
100
100

63.812.508
59.983.757
56.155.007
53.602.506
51.050.006
51.050.006
51.050.006
51.050.006
51.050.006
51.050.006

190.746.892
194.575.642
198.404.392
200.956.893
203.509.393
203.509.393
203.509.393
203.509.393
203.509.393
203.509.393

Ook voor de transmissienetbeheerder geldt een opkoopplicht aan minimumprijs, in de praktijk vooral voor off-shore wind (zie deel 2, hoofdstuk 2). Elia rekent de nettokosten van de
opkoopplicht (het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs) door in de transmissienettarieven via een toeslag. Aangezien in de praktijk de GSC niet verhandelbaar zijn,
wordt de kostprijs volledig doorgerekend in de tarieven. Rekeninghoudend met het energieverbruik zal ongeveer 65% hiervan betaald worden door elektriciteitsgebruikers in Vlaanderen. Het gaat voor het eind 2010 opgestelde vermogen om een bedrag tussen 9,6 en 11,2
mio euro per jaar. In de toekomst zou deze toeslag aanzienlijk kunnen stijgen gelet op de
verwachte (en deels al gerealiseerde) toename van de offshore productiecapaciteit152 en
afhankelijk van de financieringswijze van de onderzeese kabel en aansluitingsinstallaties
tussen de offshore windturbines en het vasteland. In dat verband is ook de vraag wie deze
kosten uiteindelijk zal betalen en hoe ze zullen worden verdeeld over de verschillende types
gebruikers maatschappelijk zeer relevant. Hierover bestaat vandaag grote onduidelijkheid,
zowel wat de huidige kostenverdeling als wat de toekomstige regeling betreft.
Doorrekening door leveranciers in de finale elektriciteitsprijzen
Over de doorrekening van de kosten van het certificatensysteem door de leveranciers (doorrekening van de opkoopplicht van netbeheerders via de door de leveranciers aangerekende
distributienettarieven aan de finale afnemers en doorrekening van de kosten van de certificatenplicht door leveranciers in de finale elektriciteitsprijs) werd reeds uitgebreid ingegaan in
deel 2, hoofdstukken 2 en 3 en hierboven bij de bespreking van de extra kosten van het
certificatensysteem te wijten aan de certificatenplicht van de leveranciers.
De belangrijkste vaststelling was dat de manier waarop de kosten van het hernieuwbare
energiebeleid worden doorgerekend in de tarieven erg ondoorzichtig is. De onduidelijkheid
betreft onder meer de doorrekening van de korting op de federale bijdrage153, de doorrekening van de kosten van certificatenplicht, de doorrekening van de bijdragen offshore, de
doorrekening van de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerders voor hernieuwbare energie in de distributienettarieven (premies en minimumsteun) en finaal in de elektriciteitsprijs. Die onduidelijkheid en beperkte reguleringsmogelijkheden leiden er samen met
een gebrekkige marktwerking toe dat de „omweg‟ van de quotumverplichting op elektriciteitsleveranciers leidt tot (vermijdbare) extra kosten die worden verrekend in de elektriciteitsprijs (cf. supra).
De impact op de finale elektriciteitsprijzen werd vooraf niet geëvalueerd bij de opmaak van
de regelgeving en wordt ook vandaag niet opgevolgd door de VREG of door VEA. Soms is
er een RIA wel een of andere berekening opgenomen, maar slechts van deelaspecten
waardoor totaaloverzicht ontbreekt. Nochtans werd in de VESOC-overeenkomst energie-

152

Op voorstel van de CREG werd de toeslag die Elia in 2011 aanrekent al verzesvoudigd ten opzichte van
2010.
153 Doordat de VREG sedert 2008 de gemiddelde prijs van groene stroomcontracten niet meer publiceert, is het
niet duidelijk in welke mate de leveranciers dit voordeel ook doorrekenen aan hun klanten. Bij een doorrekening
van de federale korting zouden groene stroomcontracten (met ingevoerde garanties van oorsprong) immers
goedkoper moeten/kunnen zijn dan „grijze‟ contracten.
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kosten van 23 oktober 2008 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners
afgesproken dat er een structurele monitoring door de VREG zou gebeuren van de totale
elektriciteitskosten voor de gebruikers en van de componenten waaruit deze elektriciteitskosten bestaan. In die overeenkomst engageerde de Vlaamse regering zich ook om terdege
rekening te houden met het effect op de energieprijzen (via de nota aan de Vlaamse Regering of in de RIA) bij de eventuele invoering of wijziging van energieregelgeving. De impact
van de ondersteuning van warmtekrachtkoppeling en groene stroom wordt daarbij expliciet
vermeld.
De totale kosten van het GSC-systeem die worden doorgerekend in de finale elektriciteitsprijs kunnen worden geschat op 1,3 miljard voor de periode 2002-2010, en namen steeds
toe (tot 0,95 c€/kWh in 2010 of 6% van de elektriciteitsprijs, zie figuur).
In onderstaande figuur wordt op basis van de groenestroombijdragen die de respectievelijke
leveranciers aanrekenen een raming gemaakt van de totale doorrekening door leveranciers.
Voor Elia en de distributienetbeheerders wordt de netto kost berekend, zijnde het verschil
tussen de uitgekeerde minimumsteun en de gemiddelde marktprijs vermenigvuldigd met het
het aantal opgekochte certificaten voor zonne-energie. Dit is wat in theorie kan doorgerekend worden in de distributie – en transmissienettarieven. Gelet op de meerjarentarieven
rekenen de distributienetbeheerders nog niet dit volledige bedrag door (zie hiervoor).
Kosten van het GSC-systeem te verrekenen in de finale elektriciteitsprijzen
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Financieringswijze wordt problematisch
Het grootste deel van het HE-beleid wordt gefinancierd via de elektriciteitsprijzen. De doorgerekende kosten zullen zoals aangetoond naar alle verwachting ook de komende jaren
substantieel blijven en verder toenemen. Bovendien kan groene stroom (stroom met garanties van oorsprong) genieten van een gedeeltelijke vrijstelling op de federale bijdrage (zie
deel 2, hoofdstuk 2). Doordat de federale bijdrage naar alle verwachting nodig blijft om bepaalde vaste kosten te dekken, leidt de „groenwassing‟ tot een verhoging van de tarieven
voor grijze stroom. Ten derde zijn er steeds meer HE-producenten, waardoor de andere
verbruikers (niet-HE-eigenaars) in de toekomst minder talrijk zullen zijn en de kosten over
een kleinere groep moeten worden uitgesmeerd. Die combinatie zorgt voor een vicieuze
cirkel en een permanente druk op bedrijven en burgers om zich zoveel mogelijk te onttrekken aan de kosten van het HE-beleid, door zo weinig mogelijk stroom af te nemen van het
net, ofwel door energie te besparen, ofwel door zoveel mogelijk zelf energie op te wekken.
Dit kan belangrijke negatieve sociale verdelingseffecten opleveren aangezien HEinvesteringen vandaag niet binnen bereik liggen van actoren met onvoldoende financiële
middelen, terwijl die wel de HE-investeringen van anderen moeten meefinancieren via hun
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energiefactuur. Bovendien weegt de doorrekening in energieprijzen zwaarder op armeren,
omdat het aandeel van de energiekosten in hun uitgaven groter is.
De problematiek kan op macroschaal ook efficiëntieproblemen geven doordat het HEinvesteringen op een kleinere dan macro-economisch optimale schaal kan stimuleren, of op
plaatsen waar dat minder geschikt is (met bv. hoge kosten voor netaanpassingen, zie verder
hoofdstuk 3).
De problematiek brengt uiteindelijk de financiering en werking van de elektriciteitsnetten en
andere openbare dienstverplichtingen zelf in het gedrang. Dit gevaar is in grote mate aanwezig bij installaties of gesloten distributienetten die aangesloten zijn op het “publieke” distributienet en waarbij op dit distributienet een productie-installatie is aangesloten en het publieke distributienet wordt gebruikt als back-up voor de periodes waarin de productieinstallatie stil ligt of niet voldoende produceert om hun verbruik te dekken. Het gevolg kan
zijn dat de decentrale productie een zodanige vaart neemt dat uiteindelijk maar een beperkt
aantal afnemers nog elektriciteit afneemt via het publieke distributienet (en de rest ofwel zelf
via zonnepanelen produceert of afneemt via eigen distributienetten met decentrale productie
erop), en dat enkel die afnemers zullen moeten instaan voor alle kosten verbonden aan het
beheer van het publieke distributienet. Tenzij de financiering en/of de tariefstructuren voor
de aanrekening van allerhande kosten anders wordt geregeld dan vandaag het geval is...

71

