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Aanpassingen groene stroom : te laat en te weinig… 

 
Zoals verwacht  heeft de Vlaamse regering het certificatensysteem, zowel voor groene stroom als voor 
warmtekrachtkoppeling, vandaag aangepast. Febeliec heeft kennis genomen van deze aanpassingen, die in 
het beste geval een eerste stap zijn in de richting van een doeltreffend beleid. Maar tegelijk betreurt 
Febeliec dat andermaal de kans werd gemist om het systeem voldoende diepgaand te hervormen om tot 
een duurzaam en efficiënt steunmechanisme te komen.  
 
De aanpassingen die door de Vlaamse regering werden aangebracht, gaan effectief in de richting van de 
voorstellen die Febeliec steeds heeft verdedigd (zie website www.febeliec.be, position papers, 
Certificatensystemen in Vlaanderen), zij het lang niet ver genoeg.  
 

 De steun wordt weliswaar afgebouwd voor zonnepanelen, maar het niveau zal nog vele jaren hoger 
blijven dan wat andere studies als verantwoord beschouwen. Zo heeft de CREG in 2009 nog berekend 
dat een steun van 228€/MWh voldoende is, een niveau dat in Vlaanderen voor kleinere installaties pas 
in 2012 zal worden bereikt. Bovendien blijft voor de andere technologieën het huidig systeem 
behouden, wat bijna onvermijdelijk leidt tot oversubsidiëring. Alleen voor bijstook van biomassa in 
steenkoolcentrales gaat de steun omlaag, maar blijft hij gevoelig hoger dan wat de CREG had 
voorberekend.  

 Het steunmechanisme houdt bovendien nog steeds geen rekening met de hoogte van de 
elektriciteitsprijs. Hierdoor is het verwachte inkomen van de investeerders in hernieuwbare energie 
onzeker, wat uiteraard weegt op het investeringsklimaat.  

 De inleverplicht voor de leveranciers blijft hen onvoldoende motiveren om te investeren in 
hernieuwbare energie; bepaalde leveranciers rekenen overigens gewoon de boeteprijs door aan de 
verbruiker.  

 Het feit dat certificaten blijven toegekend worden zonder beperking in de tijd, zal op termijn het hele 
systeem onbetaalbaar maken, en zal ertoe leiden dat nieuwe technologieën op een bepaald moment 
gewoon geen kans meer zullen krijgen. 

 
Febeliec stelt vast dat de Vlaamse regering stilaan tot het besef komt dat het huidige systeem onhoudbaar 
en onbetaalbaar wordt, maar betreurt dat met deze beslissingen een aantal tijdelijke lapmiddelen worden 
bovengehaald en niet de moed werd gevonden om het systeem grondig en duurzaam te hervormen. Zij 
blijft bereid, samen met alle betrokken actoren, te zoeken naar efficiënte en doeltreffende 
steunmechanismen voor de ontwikkeling van groene stroom en WKK in Vlaanderen.  
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