VR 2019 1605 DOC.0455/2QUATER

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de
implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese
Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor groene
stroom en WKK en houdende diverse bepalingen

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel
20 en artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.1, §2, vijfde lid, ingevoegd bij het
decreet van 28 juni 2013, artikel 7.1.1, §4, artikel 7.1.2, §5, artikel 7.1.3, tweede lid,
ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 16 november
2018;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2019;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 28
maart 2019;
Gelet op advies nr. xxx van de Raad van State, gegeven op xxx, met toepassing van artikel
84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Overwegende dat de richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
bepaalt dat energie uit biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen
enkel in aanmerking komt voor financiële steun als die geproduceerd wordt met
hoogrenderende warmte-krachtkoppelingstechnologie;
Overwegende dat het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse
steunmechanisme voor groene stroom en WKK, en de Europese richtsnoeren staatssteun
ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (Mededeling van de Commissie
2014/C 200/01) bepalen dat maatregelen moeten worden uitgewerkt om te garanderen
dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve
prijzen, en dat er geen financiële steun mag worden verleend aan ondernemingen in
moeilijkheden;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;
Na beraadslaging,
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BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1.1.1, §2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 18° wordt opgeheven;
2° in punt 40/4° worden de woorden “waarbij één gebouw de eigen site overschrijdt of
waarbij verschillende gebouwen in de eigen site liggen of de eigen site overschrijden”
vervangen door de woorden “die minstens twee gebouwen bedient waarvan minstens één
zich niet op de eigen site bevindt”;
3° er wordt een punt 99 °/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“99°/1 taxidiensten: de taxidiensten vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 20 april
2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg;”.
Art. 2. Aan artikel 6.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 21 december 2012 en 9 mei 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die
luidt als volgt:
“§5. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertise- of
standaarddossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in
moeilijkheden is.”.
Art. 3. In hetzelfde besluit, worden een artikel 6.1.3/1 tot en met 6.1.3/2 ingevoegd, die
luiden als volgt:
“Art. 6.1.3/1. Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een
startdatum vanaf 1 januari 2020, wordt een maximaal aantal toe te kennen
groenestroomcertificaten opgenomen in de beslissing van het Vlaams Energieagentschap,
vermeld in artikel 6.1.2, §2, van dit besluit. Dit maximaal aantal wordt berekend door de
volgende factoren te vermenigvuldigen met elkaar:
1° de bandingfactor die van toepassing is;
2° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe * G * (1-EV GSC ). De
parameters G (groenfactor) en EV GSC worden daarbij overgenomen voor de
representatieve projectcategorie en de startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve
rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van de onrendabele toppen
en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, §2, van dit besluit, of uit de definitieve
berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 of 6.2/1.8 van
dit besluit;
3° een van de volgende vollasturen:
a) het aantal vollasturen voor de representatieve projectcategorie en de startdatum in
kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de
berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5,
§2, van dit besluit;
b) het aantal vollasturen dat toegepast wordt voor de berekening van de betreffende
onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 of artikel 6.2/1.8 van dit besluit;
4° het aantal jaren, gelijkgesteld aan vijftien jaar voor de projecten in de representatieve
projectcategorie in kwestie, vermeld in artikel 6.2/1.2 of in de betreffende projectcategorie
met specifieke onrendabele top vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit.
Het Vlaams Energieagentschap controleert bij de maandelijkse berekening van het aantal
groenestroomcertificaten
dat
wordt
toegekend,
dat
het
maximaal
aantal
groenestroomcertificaten niet overschreden wordt.
Art. 6.1.3/2. Voor installaties met datum van indienstname na 25 december 2021 of een
startdatum vanaf 1 juli 2019, die elektriciteit produceren uit biomassa of biogas, worden
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alleen groenestroomcertificaten toegekend als de elektriciteit geproduceerd wordt door
een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie.”.
Art. 4. In artikel 6.1.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt
het zesde lid vervangen door wat volgt:
“De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de
beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister
een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het Vlaams
Energieagentschap.”.
Art. 5. Aan artikel 6.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt
een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen
expertisedossiers worden ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in
moeilijkheden is.”.
Art. 6. In artikel 6.2.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 9 mei 2014, 12 mei 2017 en 15 december 2017, wordt het zesde lid
vervangen door wat volgt:
“De certificaatgerechtigde kan binnen twintig dagen na de dag van de ontvangst van de
beslissing van het Vlaams Energieagentschap, met een aangetekende brief bij de minister
een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van het Vlaams
Energieagentschap.”.
Art. 7. In artikel 6.2/1.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 december 2017, worden de woorden “vijftien jaar” telkens vervangen
door “vijftien of zeventien jaar”.
Art. 8. In artikel 6.2/1.7, §1, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° er wordt een punt 0/1° ingevoegd dat luidt als volgt:
“0/1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de
omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2MW, voor zover ze niet behoren tot 6°;”;
2° in punt 1° wordt “750 kW” vervangen door “2 MW”.
Art. 9. Aan artikel 6.6.1, §3, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“4° de onderneming is geen onderneming in moeilijkheden”.
Art. 10. In artikel 7.8.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 januari 2016 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
13 januari 2017, 9 juni 2017 en 9 maart 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt tussen de woorden “zonder winstoogmerk” en de
woorden “en aanbieders” de zinsnede “, houders van vergunningen voor taxidiensten”
ingevoegd;
2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt tussen de woorden “zonder winstoogmerk” en de
woorden “en aanbieders” de zinsnede “, houders van vergunningen voor taxidiensten”
ingevoegd;
3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de tabel vervangen door wat volgt:
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batterijelektrische
wagen
of
brandstofcel
wagen* (M1 of
N1)

cataloguswaarde
C

premiejaar
2016

premiejaar
2017

premiejaar
2018

premiejaar
2019

premiejaar
2020

C < 31.000 euro

5000 euro

4000 euro

4000 euro

4000 euro

4000 euro

31.000 euro =< C <
41.000 euro

4500 euro

3500 euro

3500 euro

3500 euro

3500 euro

41.000 euro =< C <
61.000 euro

3000 euro

2500 euro

2500 euro

2500 euro

2000 euro

C => 61.000 euro

2500 euro

2000 euro

2000 euro

2000 euro

1000 euro

brandstofcel
wagen

n.v.t

n.v.t

4000 euro

4000 euro

4000 euro

motorfiets

geen

geen

1500 euro

1500 euro

1500 euro

bromfiets
klasse B

geen

geen

750 euro

750 euro

750 euro
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4° in paragraaf 2, wordt de zinsnede “25% van de cataloguswaarde” vervangen door de
zinsnede “25% van de effectieve aankoopwaarde”;
5° in paragraaf 4 wordt het derde lid opgeheven.
Art. 11. Aan artikel 7.11.3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 7 september
2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan §1 wordt een negende lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De steunaanvraag kan door de aanvrager alleen rechtsgeldig ingetrokken worden binnen
de opengestelde termijn van de call. Als de steunaanvraag wordt ingetrokken na het
verstrijken van de opengestelde termijn van de call, wordt artikel 7.11.4, §5, tweede lid,
3°, van dit besluit toegepast.”;
2° in §5 worden de woorden “definitieve omgevingsvergunning” telkens vervangen door
de woorden “vereiste omgevingsvergunning”.
Art. 12. Aan artikel 7.11.4, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van
7 september 2018, wordt de volgende zin toegevoegd:
“Dat keuringsverslag dient opgesteld te zijn door een keuringsinstantie met een
accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 17020.”.
Art. 13. Artikel 12.3.12 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 januari 2016, vernummerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 juli 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017,
wordt opgeheven.
Art. 14. In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1.1 wordt de zinsnede “voor biogas en biomassa steeds over de
constructieperiode + een exploitatieperiode van 15 jaar” vervangen door de zinsnede
“voor biogas en biomassa steeds over de constructieperiode + een exploitatieperiode van
zeventien jaar”;
2° in punt 1.1 wordt in de formule ter berekening van NCW(OT) het woord “T b ” vervangen
door het woord “T e ”;
3° in punt 1.1 wordt de bestaande tabel vervangen door volgende tabel:
“

OT
I
Tb
Tc
Te
t
OKS t
r

De onrendabele top
Het totale investeringsbedrag
De beleidsperiode
De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project
De exploitatieperiode
Het tijdstip in de berekening
De operationele kasstroom na belastingen in jaar t
Het gewenste rendement op de totale investering

[€/kWh]
[€]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[-]
[€]
[%]

”;
4° in punt 3 wordt in de tabel de rij
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T b 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

vervangen door de rij
Tb

10 10 10

10

10 10 20 20 20

20

17

17

17

17

17 17 17 17 17 17

17

17

17 17 17 17 17 17

5° in punt 3 wordt in de tabel de rij
T a 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

vervangen door de rij
Ta

10 10 10

10

10 10 20 20 20

20

17

17

.
Art. 15. In bijlage III/3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1.1 wordt voor de zinsnede “voor wind steeds over de constructieperiode + een
exploitatieperiode van 20 jaar” de zinsnede “voor biogas en biomassa steeds over de
constructieperiode + een exploitatieperiode van zeventien jaar,” ingevoegd;
2° in punt 1.1 wordt in de formule ter berekening van NCW(OT) het woord “T b ” vervangen
door het woord “T e ”;
3° in punt 1.1 wordt de bestaande tabel vervangen door volgende tabel:
“

OT
I
Tb
Tc
Te
t
OKS t
r

De onrendabele top
Het totale investeringsbedrag
De beleidsperiode
De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project
De exploitatieperiode
Het tijdstip in de berekening
De operationele kasstroom na belastingen in jaar t
Het gewenste rendement op de totale investering

[€/kWh]
[€]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[-]
[€]
[%]

”;
4° in punt 1.2 wordt de zinsnede “De beleidsperiode is de termijn gedurende dewelke de
vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd en wordt, net als de termijn van
de banklening, gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn:
Tb = Tr = Ta”
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vervangen door de zin “De beleidsperiode is de termijn waarin de vergoeding voor de OT
aan producenten wordt uitgekeerd.”;
5° in punt 3, eerste lid wordt een punt 0/1° ingevoegd dat luidt als volgt:
“0/1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de
omvormer(s) groter dan 750 kW tot en met 2 MW: cat 0/1”, voor zover ze niet behoren
tot 6°;
6° in punt 3, eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
groter dan 2 MW: cat 1, voor zover ze niet behoren tot 6°;”;
7° in punt 3 wordt in de tabel de rij

R 5 7,5 12 12 7,5 7,5 12 12 12 12 12
vervangen door de rij

R 5 7,5 12 12 5 7,5 12 12 12 12 12
8° in punt 3 wordt in de tabel de rij
T b 10 20

M
3.1*, M
3.1*,
M
3.1*, M
3.1*, M
3.1*, M
3.1*, M
3.1*,
10 20
max. 15 max. 15
max. 15 max. 15 max. 15 max. 15 max. 15

vervangen door de rij
Tb

10 20 15

15

10 20 17

17

17

17

15

17

17

17

15

9° in punt 3 wordt in de tabel de rij
T a 10 20 15 15 10 20 15 15 15 15 15

vervangen door de rij
Ta

10 20 15

15

10 20 17

.
10° aan dezelfde tabel wordt de volgende kolom toegevoegd:

cat. 0/1
M 3.1*
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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n.v.t.
M 3.7*
5
M 3.5*
M 3.5*
10
10
10
0
100 %
13,50 %
M.3.1*
M 3.6*
M 3.4*
M 3.4*
M 3.4*
M 3.4*
M 3.1*
M 3.1*
M 3.5*
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
M 3.1*
10,5
0
2%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
M 3.5*
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11° aan 3.1.1 wordt een nieuw punt M 3.7 toegevoegd dat luidt als volgt:
“M 3.7 Het VEA legt de waarden vast op basis van een referentie-installatie voor nieuwe
projecten, en behoudt die waarden voor lopende projecten. Ze publiceert deze waarden in
het jaar n-1 voor projecten met een startdatum in jaar n”.
Art. 16. In bijlage III/4, punt 1.2, bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt de zinsnede “De beleidsperiode is de
termijn gedurende dewelke de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd
en wordt, net als de termijn van de banklening, gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn:
Tb = Tr = Ta”
vervangen door de zin “De beleidsperiode is de termijn waarin de vergoeding voor de OT
aan producenten wordt uitgekeerd.”.
Art. 17. In bijlage V, punt 12.1.1, bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Als het fotovoltaïsche zonne-energiesysteem gemeenschappelijk is voor een of meer EPBeenheden (residentieel of niet-residentieel) of gebouwdelen op de site die geen
afzonderlijke EPB-eenheid vormen (al dan niet verwarmd), kan de opbrengst over de
verschillende volumes verdeeld worden.”.
Art. 18. Artikel 8, artikel 9, en artikel 15, 5°, 6°, 7°, 11° zijn voor het eerst van toepassing
op projecten met een startdatum vanaf 1 september 2019 voor zover het Vlaams
Energieagentschap nog geen principebeslissing heeft genomen ter toekenning van een
voorlopige of definitieve bandingfactor voor het betrokken project.
Art. 219. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Lydia PEETERS
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