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1 Context 
 

Dit document betreft een verwerking van COGEN Vlaanderen. De originele, volledige, documenten 

zijn terug te vinden op: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/. 

 

Stijllegende 

In/toevoeging 

Verwijdering 

  

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
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2 Wijzigingen aan het Energiedecreet 
 

Titel I Algemene bepalingen 

[..] 

Artikel 1.1.3 

[…] 

92°/1/0 niet-gereserveerde technische flexibiliteit: onmiddellijke, als alle commerciële middelen en 

gereserveerde technische flexibiliteit zijn uitgeput als alle commerciële middelen, tenzij de aankoop 

ervan economisch niet efficiënt is, zijn uitgeput, flexibiliteit op verzoek van de 

elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, 

waarbij de deelname verplicht is in het kader van de exploitatie van het elektriciteitsdistributienet of 

plaatselijk vervoernet van elektriciteit onder onvoorziene uitzonderlijke 

netuitbatingsomstandigheden, al dan niet met een gereguleerde compensatie als vermeld in artikel 

4.1.17/5, § 2, eerste lid; 

[…] 

111°/0 residentieel gebouw: elk gebouw dat bestemd is voor individuele of collectieve bewoning; 

[…] 
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Titel IV De organisatie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse Gewest 

Hoofdstuk I Het beheer van de distributienetten en het plaatselijk vervoernet van 

elektriciteit in het Vlaamse Gewest 

 Afdeling V/1 Flexibiliteit en aggregatie 

Onderafdeling III De aankoop van flexibiliteitsdiensten en ondersteunende 

diensten door de netbeheerder 

[…] 

Artikel 4.1.17/5 

§ 1 

In afwijking van artikel 4.1.17/4 kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het 

plaatselijk vervoernet van elektriciteit onder buitengewone omstandigheden de netgebruikers en de 

gebruikers die aangesloten zijn op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit verplichten om deel te 

nemen aan flexibiliteit. Deze situatie wordt gereserveerde technische flexibiliteit genoemd. 

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, op welke categorieën van netgebruikers en 

gebruikers die aangesloten zijn op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, het eerste lid van 

toepassing is. 

Onder buitengewone omstandigheden als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan dat worden 

omstandigheden verstaan die geen onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden als 

vermeld in paragraaf 2 zijn en waarbij een redelijke en kosteneffectieve netinvestering niet mogelijk 

is in combinatie met een van de volgende situaties: 

1°    de aankoop van flexibiliteit is economisch niet efficiënt; 

2°    de aankoop van flexibiliteit leidt tot ernstige marktverstoringen; 

3°   de aankoop van flexibiliteit leidt tot meer lokale congestie binnen het dekkingsgebied van de 

netbeheerder. 

De toepassing van gereserveerde technische flexibiliteit door de distributienetbeheerder en de 

beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit moet blijken uit de toepassing van de 

transparante, niet-discriminerende en eenduidige methodologie en de regels over buitengewone 

omstandigheden, vermeld in het eerste lid. Die regels worden opgenomen in het technisch 

reglement distributie elektriciteit en het technisch reglement plaatselijk vervoer van elektriciteit. 

De elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van 

elektriciteit informeert de netgebruikers en de gebruikers die aangesloten zijn op het plaatselijk 

vervoernet van elektriciteit als gereserveerde technische flexibiliteit wordt toegepast tijdig over de 

mogelijke impact op hun toegang tot het net. De VREG vermeldt in het technisch reglement 

distributie elektriciteit en het technisch reglement plaatselijk vervoer van elektriciteit de procedure 

om de betrokkenen te informeren. 
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§ 2 

In geval van onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden en als alle commerciële 

middelen en gereserveerde technische flexibiliteit uitgeput zijn als alle commerciële middelen 

uitgeput zijn, tenzij de aankoop ervan economisch niet efficiënt is, kan de 

elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet de modulatie van 

productie-installaties verplichten via telecontrole en elektriciteitsopslagfaciliteiten verplichten. Deze 

situatie wordt niet-gereserveerde technische flexibiliteit genoemd. 

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, op welke productie-installaties en 

elektriciteitsopslagfaciliteiten het eerste lid van toepassing is. 

De nadere regels over de onvoorziene uitzonderlijke netuitbatingsomstandigheden en de 

economische efficiëntie en de uitputting van de commerciële middelen, vermeld in het eerste lid, 

worden opgenomen in het technisch reglement distributie elektriciteit en het technisch reglement 

plaatselijk vervoer van elektriciteit. 

[…] 
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Titel VII Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik 

 Hoofdstuk I Groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten 

  Afdeling I/1 Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren 

Artikel 7.1.4/1 

§ 1 

[Het VEKA] berekent en actualiseert [minstens] jaarlijks de onrendabele toppen volgens een 

procedure en methode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, als vermeld in § 3. [De 

Vlaamse Regering bepaalt in dit kader de verschillende categorieën waarvoor een onrendabele top 

wordt berekend en houdt daarbij minstens rekening met de gehanteerde technologievorm, de 

vermogensklasse en de gebruikte brandstof.]. 

De onrendabele toppen worden berekend voor representatieve projectcategorieën. De Vlaamse 

Regering legt deze representatieve projectcategorieën vast. De Vlaamse Regering kan ook [niet-

representatieve] projectcategorieën vastleggen waarvoor per project een specifieke onrendabele top 

wordt bepaald. 

De onrendabele toppen worden berekend voor nieuwe projecten die certificaten kunnen ontvangen 

op grond van artikel 7.1.1, § 2, of artikel 7.1.2, § 2, volgens een methodiek die de Vlaamse Regering 

vastlegt, als vermeld in § 4. [...] 

De onrendabele toppen worden ook berekend voor lopende projecten voor de periode dat ze 

certificaten kunnen ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 2 of § 3 of 

artikel 7.1.2, § 2 of § 3, volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld in § 4. 

Op basis van de onrendabele toppen berekent [het VEKA] telkens ook de overeenstemmende 

bandingfactoren. 

De bandingfactoren die van toepassing zijn worden zowel voor nieuwe als voor lopende projecten 

aangepast als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2 % afwijkt van de bandingfactor die van 

toepassing is. 

De geactualiseerde bandingsfactoren voor lopende projecten [en voor nieuwe projecten met een 

startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar] zijn één maand 

na de actualisering van toepassing. 

[Het VEKA] deelt [minstens een keer per jaar en dit in elk geval] voor 30 juni het rapport met de 

berekening van de onrendabele toppen en overeenstemmende bandingfactoren [voor de 

representatieve en niet-representatieve projectcategorieën, bedoeld in het tweede lid] mee aan de 

Vlaamse Regering en aan de minister. 

De Vlaamse Regering legt de procedure vast voor aanpassing van de nieuwe banding factoren op 

basis van het rapport, meegedeeld aan de Vlaamse Regering en de minister. 
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Voor relevante technologieën en projecten die buiten de vastgestelde representatieve 

projectcategorieën vallen, legt [het VEKA] ook een voorstel voor op basis van een berekening van de 

onrendabele top en de bandingfactor. Daarbij legt [het VEKA] op basis van het verwachte aantal toe 

te kennen certificaten een analyse voor van de verwachte impact op de certificatenmarkt en de 

certificatenverplichting. 

§ 2 

[...] 

§ 3 

Voor [het VEKA] een rapport aan de Vlaamse Regering en aan de minister bezorgt, organiseert het 

een stakeholderoverleg. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor het voorwerp en de 

methode van dit stakeholderoverleg, en voor de deelnemers eraan. 

§ 4 

De Vlaamse Regering bepaalt de methodiek voor de berekening van de onrendabele top en houdt 

daarbij minstens rekening met de volgende parameters: 

1°    de geraamde investeringskosten in het geval van nieuwe projecten, de investeringskosten 

gebruikt bij de bepaling van de oorspronkelijke onrendabele top voor lopende projecten [en nieuwe 

projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende 

kalenderjaar] tijdens de afschrijvingsperiode, en de vervangingsinvesteringskosten voor lopende 

projecten na de afschrijvingsperiode; 

2°    de afschrijvingsperiode; 

3°    de brandstofkosten; 

4°    de elektriciteitsprijs. 

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt voor installaties voor de productie van groene stroom met 

startdatum voor 1 januari 2013 ook rekening gehouden met het nog niet afgeschreven gedeelte van 

de oorspronkelijke investeringskosten of van latere extra investeringen, voor zover die voldoen aan 

de voorwaarden, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, vierde lid. [Tenzij anders door de Vlaamse Regering 

bepaald, wordt dit wat betreft het nog niet afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke 

investeringskosten berekend aan de hand van het oorspronkelijke afschrijvingsritme dat gehanteerd 

werd bij de indienstname van de betrokken installatie.] 

Voor lopende projecten [en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 

december van het lopende kalenderjaar] voor de productie van groene stroom of voor warmte-

krachtkoppeling wordt de onrendabele top tijdens de afschrijvingsperiode bedoeld in artikel 7.1.1, § 

2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, niet geactualiseerd wanneer in de methodiek voor een 

projectcategorie brandstofkosten, vermeld in het eerste lid, 3°, van toepassing [kunnen] zijn. [De 

onrendabele top voor de productie van groene stroom in een installatie met een startdatum voor 1 

januari 2013, vermeld in artikel 7.1.1, § 1, wordt niet geactualiseerd. Voor alle andere lopende 

Met opmerkingen [SR1]: GSC installaties met startdatum vanaf 
1 januari 2013 

Met opmerkingen [SR2]: Extra steunperiode GSC 

Met opmerkingen [SR3]: WKC: Nieuwe of ingrijpend 
gewijzigde kwalitatieve WKK installaties met startdatum vanaf 1 
januari 2013 

Met opmerkingen [SR4]: Extra steunperiode WKC 
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projecten [en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van 

het lopende kalenderjaar] voor de productie van groene stroom of voor warmtekrachtkoppeling 

wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de elektriciteitsprijs. Voor alle andere 

lopende projecten en nieuwe projecten met een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 

december van het lopende kalenderjaar voor de productie van groene stroom of voor warmte-

krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de opbrengst aan 

elektriciteit en overige kosten en/of opbrengsten van ingaande en uitgaande energetische stromen 

van het project, en indien van toepassing de berekende bandingfactor voor ofwel 

groenestroomcertificaten ofwel warmte-krachtcertificaten. De Vlaamse Regering kan bijkomende 

ingaande en uitgaande stromen vastleggen die beschouwd moeten worden in de berekening van de 

actualisatie van de onrendabele top.] Voor alle andere lopende projecten [en nieuwe projecten met 

een startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar] voor de 

productie van groene stroom of voor warmtekrachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel 

geactualiseerd afhankelijk van de elektriciteitsprijs. 

[In afwijking van het derde lid wordt voor alle lopende projecten en nieuwe projecten met een 

startdatum vanaf 1 augustus tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar voor de 

productie van groene stroom of voor warmtekrachtkoppeling de onrendabele top tijdens de 

afschrijvingsperiode, vermeld in artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, wel vermeld in 

artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3, geactualiseerd op basis 

van de tarieven van de vennootschapsbelasting.] 

De Vlaamse Regering kan in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele top 

maximumwaarden opleggen voor de parameters, vermeld in het eerste lid, of voor de 

[bandingfactoren]. 

De bandingfactor bedraagt in elk geval nooit meer dan 1,25. 

  

Met opmerkingen [SR5]: GSC installaties met startdatum voor 
1 januari 2013 

Met opmerkingen [SR6]: - §2: WKC: Nieuwe of ingrijpend 
gewijzigde kwalitatieve WKK installaties met startdatum vanaf 1 
januari 2013 
- §3: extra steunperiode 
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Afdeling III Minimumwaarde van groenestroomcertificaten en 

warmtekrachtcertificaten 

 

Artikel 7.1.6 

§ 1 

De netbeheerders kennen voor zover de producent zelf daarom verzoekt een minimumsteun toe 

voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die is opgewekt in installaties 

die aangesloten zijn op hun net en op gesloten distributienetten, gekoppeld aan hun net. Als bewijs 

van zijn productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen draagt de producent het 

overeenstemmende aantal groenestroomcertificaten over aan de betrokken netbeheerder. 

Een groenestroomcertificaat kan maar eenmaal aan een netbeheerder worden overgedragen. Er kan 

geen steun worden verleend voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen waarvoor het 

betreffende groenestroomcertificaat niet kan worden aanvaard in het kader van artikel 7.1.10. Er kan 

geen steun meer worden verleend als het groenestroomcertificaat op het moment van het 

aanbieden aan de netbeheerder nog minder dan twaalf maanden geldig is. 

[…] 

§ 3 

De netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder 

is aangewezen, kent voor installaties die aangesloten zijn op het transmissienet, [of op gesloten 

distributienetten of op gesloten industriële netten, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt federale Elektriciteitswet, gekoppeld aan 

zijn net] of voor installaties in eilandwerking, een minimumsteun, als bepaald in paragraaf 1, toe per 

overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van artikel 7.1.1. Voor 

installaties met startdatum voor 1 januari 2013 geldt deze verplichting enkel voor 

groenestroomcertificaten toegekend vanaf 1 juli 2013. Paragrafen 1 en 2 zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

[…] 

Artikel 7.1.7 

§ 1 

De netbeheerders kennen een minimumsteun toe voor de productie van elektriciteit die is opgewekt 

in kwalitatieve warmte-krachtinstallaties die aangesloten zijn op hun net en op gesloten 

distributienetten, gekoppeld aan hun net, voor zover de producent zelf daarom verzoekt. Als bewijs 

van zijn productie van elektriciteit uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling draagt de producent het 

overeenstemmende aantal warmte-krachtcertificaten over aan de betrokken netbeheerder. 

Een warmte-krachtcertificaat kan maar eenmaal aan een netbeheerder worden overgedragen. Er kan 

geen steun worden verleend voor elektriciteit uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling waarvoor het 
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betreffende warmtekrachtcertificaat niet kan worden aanvaard in het kader van artikel 7.1.11. Er kan 

geen steun meer worden verleend als het warmtekrachtcertificaat op het moment van het 

aanbieden aan de netbeheerder nog minder dan twaalf maanden geldig is. 

De minimumsteun bedraagt 27 euro per overgedragen warmte-krachtcertificaat. Voor installaties in 

gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 en met startdatum voor 1 januari 2013 bedraagt de 

minimumsteun 31 euro per overgedragen warmte-krachtcertificaat. Aan installaties met startdatum 

vanaf 1 januari 2013 wordt een minimumsteun gegeven van 31 euro per overgedragen warmte-

krachtcertificaat dat werd toegekend met toepassing van artikel 7.1.2, § 2. 

De verplichting, vermeld in het eerste lid, geldt voor warmte-krachtinstallaties waarvoor de 

certificatenaanvraag werd ingediend na 30 juni 2006 en loopt over een periode van tien jaar vanaf de 

datum van indienstneming van de warmte-krachtinstallatie. Voor installaties die een startdatum 

vanaf 1 januari 2013 hebben, loopt de verplichting tot het einde van de periode waarin warmte-

krachtcertificaten worden toegekend. 

[…] 
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Afdeling V Certificatenverplichtingen 

 Onderafdeling I De certificatenverplichting hernieuwbare energie 

Artikel 7.1.10 

[…] 

§ 2 

[…] 

Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt vanaf 

31 maart 2013 vastgesteld met de formule: 

C = Gr × Ev [...], waarbij: 

C gelijk is aan het aantal in het jaar in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde 

toegangshouder; 

Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen 

werd op afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als 

toegangshouder in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, 

beheerder van een gesloten distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit 

of beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de 

afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder; 

Gr gelijk is aan: 

1°    0,14 in 2013; 

2°    0,155 in 2014; 

3°    0,168 in 2015; 

4°    0,18 in 2016; 

5°    [0,23 in 2017;] 

6°    [0,205 in 2018;] 

7°    [0,215 in 2019 en daarna;]0,215 in 2019 tot 2023 

8°    0,18 in 2024; 

9°    0,17 in 2025; 

10°  0,16 in 2026; 

11°  0,15 in 2027; 

12°  0,14 in 2028 en daarna. 
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[...] 

Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een installatie voor de productie van groene 

stroom met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 20 MW, wordt het aantal in te dienen 

groenestroomcertificaten geëvalueerd en eventueel verhoogd door de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Regering stelt ook voor elk jaar een bruto binnenlandse groenestroomproductie voorop 

en legt indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de 

vooropgestelde bruto binnenlandse groenestroomproductie te bereiken. 

[…] 

§ 3/1 

In afwijking van paragraaf 3 In afwijking van paragraaf 2 wordt voor de afnamepunten van stationaire 

elektriciteitsopslagfaciliteiten die rechtstreeks op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk 

vervoernet van elektriciteit of het transmissienet zijn aangesloten en voor zover deze 

elektriciteitsopslagfaciliteit als enige aangesloten is op dit toegangspunt, de factor Ev, vermeld in 

paragraaf 2, verminderd met 100 % van de hoeveelheid elektriciteit die in n-1 werd afgenomen op 

het afnamepunt van de betrokken elektriciteitsopslagfaciliteiten en die via het toegangspunt van de 

betrokken elektriciteitsopslagfaciliteiten gedurende de periode in het jaar n-1 waarvan de 

certificaatplichtige, vermeld in paragraaf 1, toegangshouder was, terug werd geïnjecteerd in het net. 

[…] 

Onderafdeling II De certificatenverplichting kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling 

Artikel 7.1.11 

§ 2 

Het aantal warmte-krachtcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt 

vastgesteld met de formule: 

Cw = W × Ev, waarbij: 

Cw gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen warmte-krachtcertificaten door een bepaalde 

toegangshouder; 

[De vermindering zoals bepaald in punt 1° en 2° van het eerste lid geldt enkel voor 

bedrijfsvestigingen waarvan de hogervermelde RSZ-codes op 31 december van het afnamejaar door 

de toegangshouder in het toegangsregister zijn opgenomen. Hiertoe dient de afnemer de 

betreffende RSZ-code mee te delen aan zijn toegangshouder.] 

W gelijk is aan: 

1°    0,0119 als het jaar n gelijk is aan 2006; 

2°    0,0216 als het jaar n gelijk is aan 2007; 
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3°    0,0296 als het jaar n gelijk is aan 2008; 

4°    0,0373 als het jaar n gelijk is aan 2009; 

5°    0,0439 als het jaar n gelijk is aan 2010; 

6°    0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2011; 

7°    0,0760 als het jaar n gelijk is aan 2012; 

8°    0,086 als het jaar n gelijk is aan 2013; 

9°    0,098 als het jaar n gelijk is aan 2014; 

10°    0,105 als het jaar n gelijk is aan 2015; 

11°    0,112 als het jaar n gelijk is aan 2016; 

12°    0,112 als het jaar n gelijk is aan 2017; 

13°    0,112 als het jaar n gelijk is aan 2018; 

14°    0,112 als het jaar n gelijk is aan 2019 [en daarna;]; 14°    0,112 als het jaar n gelijk is aan 2019 

tot en met 2025; 

15°   0,129 als het jaar n gelijk is aan 2026 tot en met 2031 

16°   0,112 als het jaar n gelijk is aan 2032 en daarna. 

Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen 

werd op afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als 

toegangshouder in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, 

beheerder van een gesloten distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit 

of beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de 

afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder. 

Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een warmte-krachtinstallatie met een nominaal 

elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, wordt het aantal in te dienen warmte-krachtcertificaten 

geëvalueerd en eventueel verhoogd door de Vlaamse Regering. 

 


