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LEESWIJZER 

In dit onderdeel van het rapport worden op verschillende plaatsen aannames en scenario’s gehanteerd (zoals 
bvb. met betrekking tot de groei van het elektriciteitsverbruik en de impact van de verlengingen op de certifica-
tenmarkt). Het VEA wenst te benadrukken dat het hier inderdaad om scenario’s gaat, waar per definitie weer 
andere scenario’s of aannames tegenover gesteld kunnen worden. Het heeft o.i. echter weinig zin alle mogelijke 
permutaties van al deze scenario’s te verwerken. 
Op deze manier kan dan gewerkt worden met een beperkt aantal “beelden” over de certificatenmarkt en wordt 
discussie over de meest “wenselijke” combinatie van scenario’s en aannames tussen de stakeholders en het VEA 
(of tussen de stakeholders onderling) tot een minimum beperkt. 
 
 

Dit onderdeel van het rapport werd opgesteld aan de hand van gegevens die met de grootste zorg werden verzameld. Het Vlaams 
Energieagentschap en zijn aangestelden kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker voor eventuele 
fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid die tot directe of indirecte, materiële of immateriële schade aanleiding zou geven. 
De gebruiker neemt kennis van deze informatie ‘as is’ en blijft eindverantwoordelijke voor het eventuele verder gebruik ervan. 
Fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid kunnen steeds gemeld worden via het contactformulier op:  
https://www.energiesparen.be/info . 
 

https://www.energiesparen.be/info
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1 INLEIDING 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Op 6 oktober 2017 werd de nota aan de leden van de Vlaamse Regering goedgekeurd betreffende de vastlegging 
van de jaarlijkse bruto binnenlandse groenestroomproductie en indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare 
energiebron (Energieplan 2020). Op 20 juli 2018 werd er door de Vlaamse Regering een ontwerp Energieplan 
2030 goedgekeurd waarin voor groene stroom het ambitieniveau werd opgenomen. Er wordt van deze subdoel-
stellingen vertrokken om een inschatting te maken van het certificatenaanbod tot 2020 en 2030, aangepast met 
de meest recente gegevens.  
 
Voor warmte-krachtkoppeling is er geen wettelijk voorziene doelstelling. Het quotumpad kan dus enkel geëva-
lueerd worden op basis van prognoses. 
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2 VERDERE (GEVOLGDE) PROCEDURE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Het Vlaams Energieagentschap publiceerde op 27 mei 2019 haar ontwerprapport met de productiedoelstellin-
gen voor groene stroom en het quotumpad voor warmte-krachtkoppeling. De stakeholders werden opgeroepen 
om dit deel van het ontwerprapport grondig te bestuderen en eventuele opmerkingen via mail of brief uiterlijk 
op 12 juni 2019 aan het VEA te bezorgen. Voor dit onderdeel van het rapport werden geen opmerkingen ont-
vangen.  
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3 PRODUCTIEDOELSTELLINGEN GROENE STROOM  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

3.1 WETTELIJKE BEPALINGEN 

Het Energiedecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering voor elk jaar een bruto binnenlandse groenestroompro-
ductie vooropstelt en indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron vastlegt die erop gericht zijn 
de vooropgestelde bruto binnenlandse groenestroomproductie te bereiken. Deze globale groenestroomproduc-
tiedoelstelling en de subdoelstellingen werden op 6 oktober 2017 door de Vlaamse Regering vastgelegd. 
 
Artikel 7.1.10, §4 vermeldt: 
Het Vlaams Energieagentschap legt een evaluatie van de quota- en productiedoelstellingen, vermeld in § 2, voor 
aan de Vlaamse Regering indien :  
1° het aantal beschikbare certificaten minder dan 105 % of meer dan 125 % bedraagt van het aantal voor te 
leggen certificaten;  
2° de verhouding tussen het aantal toegekende voor de certificatenverplichting aanvaardbare certificaten en de 
totale bruto geproduceerde groene stroom meer dan 5 % afwijkt van de verhouding bij de vorige evaluatie; 
3° de werkelijke productie per hernieuwbare energiebron meer dan 10 % afwijkt van de subdoelstellingen per 
hernieuwbare energiebron, vermeld in § 2. In dat geval wordt tevens geëvalueerd welke de oorzaken zijn van die 
afwijkingen en worden remediërende maatregelen of bijsturing van de subdoelstellingen voorgesteld.  
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3.2 JAARLIJKSE BRUTO GROENESTROOMPRODUCTIE EN INDICATIEVE SUBDOELSTEL-
LINGEN 

 

Bruto groene stroom (GWh) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaris Inventaris Inschatting Prognose Prognose 

Zon           

Subdoelstelling VR 2017   2.389 2.655 3.035 3.544 

Productie 2.252 2.354 2.788 3.023 3.538 

Productieafwijking   -1,5% 5,0% -0,4% -0,2% 

Wind op land           

Subdoelstelling VR 2017   2.020 2.356 2.693 3.030 

Productie 1.698 2.068 2.337 2.721 3.001 

Productieafwijking   2,4% -0,8% 1,1% -1,0% 

Waterkracht           

Subdoelstelling VR 2017   9 9 9 9 

Productie 9 8 9 9 9 

Productieafwijking   -9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Biomassa           

Subdoelstelling VR 2017   2.432 2.532 2.532 2.702 

Productie 2.334 2.496 2.329 2.454 2.604 

Productieafwijking   2,6% -8,0% -3,1% -3,6% 

Restafval (groen deel)           

Subdoelstelling VR 2017   295 295 322 322 

Productie 296 302 285 293 319 

Productieafwijking   2,2% -3,6% -9,2% -1,1% 

Biogas           

Subdoelstelling VR 2017   788 803 912 912 

Productie 777 734 713 757 797 

Productieafwijking   -6,8% -11,2% -17,0% -12,6% 

Totaal groene stroom           

Subdoelstelling VR 2017 0 7.933 8.650 9.503 10.519 

Productie 7.365 7.962 8.461 9.257 10.267 

Productieafwijking   0,4% -2,2% -2,6% -2,4% 

Tabel 1: Overzicht van de subdoelstellingen van groene stroom, de productieprognose en de afwijking t.o.v. de subdoelstelling 
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3.2.1 EVALUATIE VAN DE GESCHATTE PRODUCTIE VAN 2018 EN DE VERDERE PROG-
NOSE T.O.V. DE SUBDOELSTELLING 

 
De gegevens van de inventaris hernieuwbare energie 2018 zijn nog niet beschikbaar. Daarom werd een inschat-
ting gemaakt op basis van voorlopig beschikbare gegevens. 
 
Voor 2018 wordt de productie van groene stroom ingeschat op 8.461 GWh, waarmee de subdoelstelling voor 
groene stroom net niet gehaald wordt. Voor de meeste groenestroomtechnologieën is de afwijking van de sub-
doelstellingen kleiner dan 10% zodat in principe geen bijkomende analyse volgens het Energiedecreet nodig is.  
 
Voor biogas bedraagt de afwijking 11%. Tussen 2016 en 2018 is er een daling van de productie van groene 
stroom uit biogas doordat een aantal installaties uit dienst zijn genomen of minder hebben geproduceerd. Door 
deze dalende productie is de productieafwijking ten opzichte van de subdoelstelling toegenomen. Verder is er 
een gepland project niet doorgegaan en de realisatie van een ander project uitgesteld tot na 2020. 
 
Voor PV (zon) werd er in 2018 een bijkomend vermogen van 232 MWe geïnstalleerd. Hiermee bedraagt de totale 
bijkomende productie tussen 2016 en 2018 558 MWe. Dit is meer dan het bijkomend vermogen van 530 MWe 
die volgens het Energieplan tussen 2016 en 2018 als subdoelstelling is opgenomen. De geschatte productie van 
groene stroom overschrijdt de subdoelstelling. Dit wordt verklaard doordat 2018 een uitzonderlijk zonnig jaar 
was. 
 
In 2018 zijn er 31 windturbines bijgeplaatst en is er een vermogen van 85 MWe bijgekomen. Ook hier ligt het 
totaal bijkomend vermogen van 426 MWe tussen 2016 en 2018 iets hoger dan het totaal vermogen van 400 
MWe die er volgens het Energieplan tussen 2016 en 2018 moest bijkomen. Hiermee wordt de subdoelstelling 
voor 2018 zo goed als gerealiseerd. 
 
Er is een daling van de groene stroom uit biomassa omdat de grootschalige biomassacentrale Max Green minder 
groene stroom heeft geproduceerd. Ook voor de productie van groene stroom uit restafval is er een lichte daling. 
Hierdoor ligt de ingeschatte productie van deze categorieën voor 2018 iets onder de subdoelstellingen. 
 
De prognoses voor 2019 en 2020 voor zon en wind blijven behouden. Dit betekent dat er voor PV een verdere 
groei in het opgesteld vermogen verondersteld wordt van 400 MWe in 2019 en 542 MWe in 2020. In 2019 wordt 
het grootschalig project van Kristal Solar Park van 99 MWe in dienst genomen, wat waarschijnlijk voor een extra 
groei zal zorgen. Voor wind dient er de volgende jaren een bijkomend vermogen van 136 MWe per jaar te wor-
den geïnstalleerd.  
 
Ondanks 2 bijkomende projecten (Albertstroom en IOK Beerse/Merkplas) blijkt uit de prognose dat de subdoel-
stelling voor biogas in 2019 en 2020 waarschijnlijk niet zal worden gehaald. Dit wordt verklaard doordat een 
aantal installaties uit dienst zijn genomen en een aantal geplande projecten niet of na 2020 zullen worden ge-
realiseerd. Er is nog een grote biogasinstallatie gepland van 19,8 MWe, waardoor de subdoelstelling met vertra-
ging haalbaar is.  
 
Volgens de prognose van groene stroom uit biomassa wordt er nog een toename verwacht in 2019 en 2020 door 
de stijgende groenestroomproductie van Max Green tot het maximale niveau tegen 2020 en de bijkomende 
installatie A&U Energy die in 2020 in dienst wordt genomen. De subdoelstelling wordt evenwel niet gehaald 
doordat de productie van bestaande installaties (zonder Max Green) de laatste jaren is gedaald. 
 
De totale productie van groene stroom is in 2017 en 2018 respectievelijk met 8,1% en 6,3% gestegen. Volgens 
de prognose stijgt de productie de komende jaren nog sterker. 
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3.2.2 QUOTUMPAD GROENE STROOM 

3.2.2.1 Verwachte productie van groene stroom tegen 2030 

Op 20 juli 2018 werd er door de Vlaamse Regering een ontwerp Energieplan 2030 goedgekeurd waarin het am-
bitieniveau voor de verschillende technologieën tegen 2030 werd opgenomen.  

3.2.2.1.1 Zonne-energie 

Een gedetailleerd potentieel werd bepaald aan de hand van de Zonnekaart. Deze kaart brengt de beschikbare 
dakoppervlakten in beeld, waarbij enkel dakvlakken weerhouden worden met een optimale oriëntatie, zonder 
beschaduwing en met een voldoende oppervlakte. Via de Zonnekaart werd een potentieel van 57 GWe bepaald 
in de ‘ideale’ geschiktheidsklasse met een zonne-instraling van meer dan 1000 kWh/m²/jaar. Het potentieel van 
de ‘bruikbare’ geschiktheidsklasse met een zonne-instraling tussen 800 en 1000 kWh/m²/jaar bedraagt 15 GWe. 
Eind 2018 bedroeg het opgesteld vermogen aan PV 2,8 GWe. De Zonnekaart toont aan dat er op de daken vol-
doende potentieel aanwezig is om nog een belangrijke groei te realiseren. 
 
In de prognose wordt rekening gehouden met het Energieplan 2020 om in de periode 2016-2020 6,4 miljoen 
zonnepanelen van 230 Wp bij te plaatsen (6,4 milj x 230 Wp = 1.472 MW). Tegen 2030 wordt een verdere jaar-
lijkse groei voorzien van 300 MWe en wordt een capaciteit van 6,7 GWe zon-PV in Vlaanderen bereikt. Deze 
doelstelling ligt zeer ruim binnen de mogelijkheden van het potentieel dat door de Zonnekaart is bepaald en 
binnen de mogelijkheden voor netintegratie en balancing. 

3.2.2.1.2 Windenergie 

Voor windenergie worden de doelstellingen van het windplan ‘Windkracht 2020’ in rekening gebracht met de 
realisatie van 280 bijkomende windturbines in de jaren 2016 tot en met 2020. Dit komt overeen met een gemid-
delde jaarlijkse groei van 50 à 60 turbines of 150 MWe aan jaarlijks bijkomende windcapaciteit, voor het grootste 
deel op basis van reeds vergunde projecten. Volgens ‘Windkracht 2020’ wordt hiermee een opgesteld vermogen 
van 1,5 GWe tegen 2020 bekomen. In de prognose wordt gemiddeld een lagere groei van ca. 51 MW/jaar door-
getrokken in de periode 2021-2030. Er wordt een lagere groei voorgesteld omwille van de beperkende factor 
van beschikbare ruimte. Eind 2030 beloopt het totaal opgesteld vermogen dan 2 GWe. 

3.2.2.1.3 Biomassa en Biogas 

Het potentieel van groene stroom voor biomassa en biogas is bepaald in de. Voor de grootschalige biomassa-
installaties op houtafval wordt ervan uitgegaan dat de capaciteit zoals voorzien in het Energieplan 2020 tegen 
2030 behouden blijft. De centrale van Max Green op houtpellets gaat in de periode tussen 2020 en 2030 uit 
dienst en voor de installaties op biomassa-afval wordt een geleidelijke omschakeling naar groene warmte via 
warmtenetten verondersteld. Dit verklaart de daling van de productie van groene stroom uit biomassa. Voor 
biogas is er tot 2030 een lichte stijging in de productie opgenomen omdat wordt uitgegaan van 10 bijkomende 
installaties voor de vergisting van GFT en bijkomende pocketvergisters in de landbouwsector. 
 
De gegevens van het Energieplan 2030 werden voor groene stroom geactualiseerd. Er werd rekening gehouden 
met de geactualiseerde prognoses tot 2020. Verder werden twee nieuw aangekondigde projecten toegevoegd, 
namelijk een vergistingsproject met een vermogen van 19,8 MWe en een biomassaproject op houtafval van 
circa 20 MWe. Ten opzichte van het Energieplan 2030 is er een hogere bijdrage van groene stroom uit biomassa, 
gedeeltelijk omwille van het bijkomende biomassaproject, maar ook omdat er nu verondersteld wordt dat een 
gedeelte van het biomassa-afval en restafval in een WKK-installatie verwerkt wordt en niet alleen naar groene 
warmte gaat. Hiermee wordt er rekening gehouden met recente vergunningsaanvragen. De totale productie 
van groene stroom tegen 2030 bedraagt hierdoor circa 13.000 GWh. 
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Figuur 1 : Evolutie van de productie van groene stroom tot 2030 

3.2.2.2 Prognose aantal uitgereikte groenestroomcertificaten tegen 2030 

Uitgaande van deze prognoses werd er een inschatting gemaakt van het aantal uitgereikte groenestroomcerti-
ficaten. Hiervoor werd er een nieuw model ontwikkeld op installatieniveau in plaats van een raming per tech-
nologie. Op die manier kan ook per installatie rekening gehouden worden met het steunniveau en het einde van 
de initiële steunperiode of verlengingsperiode, wat vooral met betrekking tot de grootschalige productie-instal-
laties een nauwkeuriger raming mogelijk maakt. In dit rapport wordt een prognose tot de inleveringsronde 2031 
gemaakt.  
 
Voor biomassa en biogas wordt voor bestaande installaties het aantal certificaten ingeschat op basis van het 
gemiddelde van de uitgereikte certificaten van de voorgaande jaren, rekening houdend met de bandingfactor 
van de verlengingsperiode. Voor installaties met een startdatum voor 2013 is er meestal een vollastuurverlen-
ging van toepassing. Op basis van het aantal uitgereikte certificaten werd een inschatting gemaakt van de duur 
van deze verlenging. Vervolgens wordt voor deze installaties een verlenging van 2 keer 5 jaar verondersteld. 
Hiervoor werden de volgende bandingfactoren aangenomen. 
 

Categorie Bf1 Bf2 

Biomassa-afval 0 0 

Biomassa land- en bosbouw 0,5 0,5 

Biomassa restafval 0 0 

Biogas waterzuivering 0 0 

Biogas agrarisch 0,8 0,8 

Biogas industrieel 0,8 0,8 

Biogas stortgas 0,5 0,5 

Tabel 2 : Aannames van de bandingfactoren voor biomassa en biogas bij 1e en 2e verlenging o.b.v. specifieke bandingfactor 

Op basis van afgehandelde dossiers wordt er verondersteld dat er geen onrendabele top meer is bij een verlen-
ging van installaties op biomassa-afval en restafval en biogas waterzuiveringsinstallaties. Voor biomassa land- 
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en bosbouw en biogas stortgas wordt ervan uitgegaan dat er bij een verlenging een half certificaat wordt toe-
gekend per geproduceerde MWh. Voor biogasinstallaties op basis van agrarische stromen en industriële vergis-
ters wordt er een bandingfactor van 0,8 verondersteld. 
Voor nieuwe biomassa- en biogasinstallaties en installaties in dienst met een startdatum vanaf 2013 wordt er 
gerekend met de vollasturen en de bandingfactoren volgens de berekeningen van de onrendabele top [VEA, 
2019] 
 
Voor zon en wind wordt voor bestaande installaties het aantal certificaten ingeschat op basis van het opgesteld 
vermogen, de vollasturen en de geactualiseerde bandingfactoren. Voor windturbines met een startdatum voor 
2013 wordt 2 keer een verlenging van 5 jaar verondersteld. Uit de ingediende verlengingsdossiers (20-tal) blijkt 
dat er geen vollastuurverlenging voor windturbines wordt toegepast. Verder wordt er voor de eerste verlenging 
o.b.v. specifieke bandingfactor een gemiddelde bandingfactor van 0,3 afgeleid uit de inmiddels afgehandelde 
verlengingsaanvragen. Omwille van de verwachte stijgende elektriciteitsprijs wordt er bij benadering veronder-
steld dat er geen relevante onrendabele top meer is voor de 2de verlengingsperiode. 
 
Voor nieuwe installaties vanaf 2019 en installaties in dienst met een startdatum vanaf 2013 wordt er voor wind 
en PV gerekend met de vollasturen en de geactualiseerde bandingfactoren volgens de berekeningen van de 
onrendabele top. Er wordt eveneens rekening gehouden met een verwachte dalende investeringskost [VITO, 
2011] en een stijgende elektriciteitsprijs voor nieuwe installaties [VEA, 2019]. Dit betekent dat er voor PV na 
2021 nauwelijks bijkomende certificaten worden toegekend voor nieuwe installaties. Ook voor wind is het aantal 
bijkomende certificaten voor nieuwe installaties na 2021 beperkt omdat de onrendabele top van de categorie 
tussen 3 en 4,5 MWe sterk gedaald is en er een lagere groei in het bijkomend vermogen tussen 2020 en 2031 
verondersteld wordt. 
 

 

Figuur 2 : Inschatting van het aantal uitgereikte GSC’s tot 2030 per technologie 
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Figuur 3 : Inschatting van het aantal uitgereikte GSC’s tot 2030 opgesplitst volgens nieuwe (vanaf 2019) en bestaande installaties 

3.2.2.3 Evolutie van het certificatenoverschot 

Op 22 december 2017 werd het Energiedecreet gewijzigd, waarbij de quota op het certificaatplichtig elektrici-
teitsverbruik werden verhoogd van 20,5% naar 21,5% vanaf 2018. Met de opbrengst van de vroegere energie-
heffing is inmiddels al een substantieel deel van het overschot opgekocht. Ook de komende jaren kan het reste-
rende overschot gedeeltelijk opgekocht worden met de inkomsten uit de inmiddels verlaagde energieheffing. In 
2016 werden er 1,8 miljoen GSC, in 2017 3 miljoen GSC en in 2018 1 miljoen GSC uit de markt gehaald.  
 
Om de concurrentiepositie van elektro-intensieve bedrijven te bewaken, is er voor grootverbruikers een gedeel-
telijke vrijstelling van de quotumverplichting voor groenestroomcertificaten. Daarnaast kunnen door de invoe-
ring van de ‘supercap’ bepaalde bedrijven ook kiezen voor een alternatieve financieringssteun voor hernieuw-
bare energie. Indien bedrijven voor deze regeling kiezen, worden zij volledig vrijgesteld van de quotumverplich-
ting. In de analyse werd met de vrijstellingen en deze supercap rekening gehouden. 
 
Verder wordt er voor het certificaatplichtig elektriciteitsverbruik een jaarlijkse groei van 0,6% aangenomen. 
Hiermee wordt er rekening gehouden met een verwachte stijgende vraag omwille van het elektrisch vervoer en 
een hogere inzet van warmtepompen. 
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Figuur 4 : Overzicht van voorbije en verwachte evoluties van het aantal groenestroomcertificaten in functie van het jaar van inlevering 

Figuur 4 toont dat het overschot aan certificaten zijn piek in 2016 bereikt heeft met 10,3 miljoen certificaten. 
Vanaf 2017 daalt het overschot sterk door de afschaffing van “retrobanding” voor PV, de éénmalige verhoging 
van het aantal in te leveren certificaten en het jaarlijks uit de markt halen van certificaten in 2016, 2017 en 2018. 
Door de verhoging van het quotum en de afschaffing van Btot stijgt het aantal in te leveren certificaten van 5 
miljoen GSC in 2016 naar 6,9 miljoen in 2017.  
 
In 2018 moesten 6 miljoen certificaten ingeleverd worden. Dit aantal neemt geleidelijk toe van 6,1 miljoen in 
2019 tot 6,6 miljoen certificaten in 2030 omwille van de geleidelijke toename van het certificaatplichtig elektri-
citeitsverbruik. Het cumulatief overschot bedroeg in 2019 4,4 miljoen certificaten of een aandeel van 72%.  
 
Het aantal toegekende certificaten neemt toe tot 7 miljoen certificaten in 2022. Hierdoor neemt het cumulatief 
overschot terug toe tot 7,1 miljoen certificaten in 2023 of een aandeel van 113%. Door een daling van het aantal 
toegekende certificaten vanaf 2023 daalt het cumulatief overschot. Vanaf 2028 ontstaat er in principe met een 
quotum van 21,5% een tekort aan certificaten, maar de evaluaties van de komende jaren moeten dergelijke 
lange-termijninschattingen verfijnen, aangezien een aantal aannames moeten gebeuren met grote onzekerhe-
den (met name bijvoorbeeld over de toekomstige elektriciteitsprijzen). 
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4 MARKTANALYSERAPPORT 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Artikel 6.2/1.7, §3 van het Energiebesluit legt aan het Vlaams Energieagentschap de verplichting op om aan de 
projectspecifieke berekeningen een marktanalyserapport te koppelen, dat minstens de volgende informatie be-
vat: 
 
1° de geraamde specifieke onrendabele toppen voor de projectspecifieke installaties waarvoor sinds het vorige 
rapport een principebeslissing, vermeld in § 1, vierde lid, werd genomen; 
 
2° de impact van het toekennen van certificaten aan de projectspecifieke installaties, waarvoor sinds het vorige 
rapport een principebeslissing, vermeld in § 1, vierde lid, werd genomen, op de certificatenmarkt en op de ver-
wachte marktprijs voor een groenestroomcertificaat of warmte-krachtcertificaat; 
 
3° de impact op de meest recente prognose voor de groenestroomproductie, de primaire energiebesparing en de 
quotadoelstellingen die hierop zijn gebaseerd. 
 
Het marktanalyserapport, vermeld in het eerste lid, wordt door het Vlaams Energieagentschap tevens geactua-
liseerd naar aanleiding van de definitieve bandingfactoren, vermeld in § 2, derde lid, die sinds het vorige rapport 
werden vastgesteld. 
 
Sinds het vorige rapport werd er één definitieve beslissing genomen voor een projectspecifieke installatie op 
basis van zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormers groter dan 750 kW, namelijk het 
Zonnepark Kristalpark met een vermogen van 99,5 MWpiek. In 2018 werd voor dit project een definitieve ban-
dingfactor toegekend van 0,515. Dit project is in de prognose opgenomen als onderdeel van de subdoelstelling 
van PV. Aangezien de geactualiseerde bandingfactor van de categorie 250 kW < U ≤ 750 kW van 0,595 voor 
installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2019 nauwelijks afwijkt van de definitieve bandingfactor van dit 
project, is de impact op de certificatenmarkt zeer beperkt. 
 
Verder werden er in 2019 tot nu toe  principebeslissingen genomen voor 3 projectspecifieke installaties op basis 
van zonne-energie. Aan een eerste project van 1,350 MWpiek werd een voorlopige bandingfactor van 0,279 toe-
gekend, aan een tweede project van 4,990 MWpiek een voorlopige bandingfactor van 0,994 en aan een derde 
project van 1,227 MWpiek een voorlopige bandingfactor van 0,843. Als de vergelijking gemaakt wordt met de 
bandingfactor van de categorie 250 kW < U ≤ 750 kW van 0,273 voor installaties met een startdatum vanaf 1 
januari 2020, dan is de jaarlijkse impact eveneens beperkt. 
 
In deze marktanalyse worden nog 3 scenario’s toegevoegd die een invloed kunnen hebben op de certificaten-
markt: 
 
1) Verder uit de markt halen van groenestroomcertificaten. 
 
De komende jaren kan het resterende overschot gedeeltelijk opgekocht worden met de inkomsten uit de inmid-
dels verlaagde energieheffing. Indien er jaarlijks 1 miljoen certificaten worden opgekocht in 2019, 2020 en 2021, 
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zoals in Figuur 5 voorgesteld, dan daalt het cumulatief overschot tot 2,6 miljoen GSC tegen 2021 of een over-
schot van 42%. In 2026 is er nog een overschot van 380.000 certificaten en ontstaat er met een quotum van 
21,5% een tekort in 2027. 
 

 

Figuur 5 : Overzicht van voorbije en verwachte evoluties van het aantal groenestroomcertificaten 
in functie van het jaar van inlevering met een verdere opkoop van certificaten 

2) Een 2de verlengingsperiode voor de biomassacentrale Max Green 
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Figuur 6 : Overzicht van voorbije en verwachte evoluties van het aantal groenestroomcertificaten 
in functie van het jaar van inlevering met een 2de verlengingsperiode voor Max Green 

  

 
De eerste verlengingsperiode van Max Green loopt tot 2023. In de analyse van Hoofdstuk 3 wordt geen rekening 
gehouden met een tweede verlengingsperiode. Figuur 6 toont de evolutie van het cumulatief overschot met 
een 2de verlengingsperiode tot 2028. In dit scenario neemt het cumulatief overschot toe tot 7,2 miljoen certifi-
caten in 2024 (115% overschot) om vervolgens te dalen, waardoor er bijna geen overschot meer is tegen 2030. 
 
3) Een jaarlijks bijkomend vermogen voor wind van 100 MWe tussen 2020 en 2030 ipv 50 MWe 
 
In dit scenario wordt van een hoger ambitieniveau uitgegaan door repowering van bestaande windturbines en 
bijkomende windturbines in Vlaanderen. Hierdoor stijgt de totale productie van groene stroom tegen 2030 van 
circa 13.000 GWh naar 14.250 GWh. In dit scenario neemt het cumulatief overschot toe tot 7,2 miljoen certifi-
caten (in plaats van 7,1 miljoen) in 2023 om vervolgens te dalen, waardoor er bijna geen overschot meer is tegen 
2028. Met een quotum van 21,5% ontstaat er een tekort aan certificaten vanaf 2029. In dit scenario verschilt 
het cumulatief overschot niet veel van de analyse in hoofdstuk 3 omdat nieuwe windturbines niet veel bijko-
mende certificaten genereren omwille van de sterk gedaalde bandingfactor volgens de laatste berekeningen van 
de onrendabele top [VEA, 2019]. 
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Figuur 7 : Overzicht van voorbije en verwachte evoluties van het aantal groenestroomcertificaten 
in functie van het jaar van inlevering met een hoger ambitieniveau voor wind 
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5 QUOTUMPAD WKK 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Figuur 8 geeft een overzicht tot 2030 van de evolutie van het overschot1 van warmte-krachtcertificaten (WKC’s) 
in functie van het jaar van inlevering “n”. Daarbij wordt uitgegaan van het scenario dat er geen bijkomende 
installaties meer gebouwd worden, maar alle bestaande WKK-installaties wel ingrijpend gewijzigd worden door 
een even grote nieuwe installatie (status quo van het aantal installaties)2. Deze cijfers hebben betrekking op het 
jaar van de inleveringsronde (n), met uitzondering van het aantal uitgereikte WKC, dat betrekking heeft op het 
voorgaande jaar (n-1). 

 

 

Figuur 8 : Evolutie van warmte-krachtcertificaten(overschot) rekening houdend met opkoop van warmte-krachtcertificaten 

                                                           
1 Het overschot heeft betrekking op het aantal resterende certificaten na de inleveringsronde in jaar (n). Als het aantal beschikbare 

certificaten gelijk is aan het aantal in te leveren certificaten op 31 maart is het overschot 0%. Voor de beschikbaarheid per jaar tot op 
heden wordt niet enkel rekening gehouden met het aantal certificaten dat uitgereikt is in de vorige jaren, maar eveneens met de 
uitgereikte certificaten in de periode januari tot en met maart van het lopende jaar (n). Deze cijfers komen uit het certificatenmarkt-
rapport van de VREG [VREG, 2018]. Voor de berekeningen in de toekomst wordt enkel rekening gehouden met het aantal uitgereikte 
certificaten tot en met het jaar voorafgaand aan de inlevering. 

2 Vermits sommige installaties in 2030 al meer dan 20 jaar in dienst zullen zijn, werd in de prognose ook rekening gehouden met een 
tweede ingrijpende wijziging (10 jaar na de eerste ingrijpende wijziging voor motoren, 15 jaar na de eerste ingrijpende wijziging voor 
turbines). 
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Zoals aangegeven in het vorig rapport [VEA, 2018] bedraagt het quotum momenteel 11,2%. Er zijn geen aanwij-
zingen dat dit quotum in de komende jaren zal wijzigen. 
 
De opkoop van 11,1 miljoen WKC’s in 2017 verklaart de sterke daling in de curve tussen inleverronde 2017 en 
2018. Ondanks een verdere opkoop van 1,9 miljoen WKC’s in 2018, bleef het overschot na de inleverronde in 
2019 quasi constant in vergelijking met 2018. 
 
Er is tot op heden nog geen formele beslissing genomen over de verdere opkoop van WKC’s in 2019 en volgende 
jaren. Onder de hypothese dat geen WKC’s meer worden opgekocht en vermits de eerstvolgende jaren het aan-
tal uit te reiken certificaten hoger is dan het aantal in te leveren certificaten, zal het overschot dan tot 2024 
opnieuw licht stijgen tot iets boven de 200%.  
Vanaf 2025 vermindert jaar na jaar het overschot omdat het aantal uit te reiken certificaten blijft dalen. Meer 
en meer installaties worden immers ingrijpend gewijzigd en het aantal uitgereikte certificaten na ingrijpende 
wijziging is steeds lager3. Tegen 2030 bedraagt het overschot nog iets meer dan 100%. 
 

                                                           
3 Bij een ingrijpende wijziging is de investeringskost lager dan bij een nieuwe installatie waardoor de bandingfactor daalt na een ingrij-

pende wijziging [VEA, 2019]. 
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