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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,  
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME  
 
 

BIS-NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 

van het Energiebesluit wat betreft de ondersteuning van 
hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling 
- Definitieve goedkeuring advies van de afdeling Wetgeving 
van de Raad van State 

 
 
 

Samenvatting 
 
De Vlaamse Regering geeft, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan een wijziging 
van het Energiebesluit. De Vlaamse Regering voert met dit besluit aanpassingen door die zijn voorzien in het 
Regeerakkoord: 
1. Geen steun bij negatieve prijzen om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiemarkt te 
versterken. 
2. Er wordt een vast maximaal productievolume voorzien voor toepassing van windenergie. 
3. De afgesproken verlaging van de maximale bandingfactoren wordt per technologie vastgelegd. 
4. Naar aanleiding van een studie naar marktparameters voor de rendabiliteit van projecten, wordt de 
vooropgestelde internal rate of return voor de verschillende technologieën geactualiseerd. 
 
Verder worden in dit ontwerp van besluit een aantal verduidelijkingen en vereenvoudigingen in de 
berekeningsmethode van de steunhoogte voor projectspecifieke projecten doorgevoerd en worden de 
representatieve en projectspecifieke projectcategorieën vereenvoudigd. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

BELEIDSDOMEIN: Omgeving 
BELEIDSVELD: Energie 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Het wetgevingstechnisch en taaladvies nr. 2020/82 werd op 23 maart 2020 verkregen. 
Het advies van Inspectie van Financiën werd bekomen op 11 maart 2020. 
Het begrotingsakkoord werd bekomen op 28 maart 2020. 
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C. EERSTE PRINCIPIËLE GOEDKEURING 
 
De Vlaamse Regering hechtte in de vergadering van 29 mei 2020 haar principiële goedkeuring1 aan 
het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit wat betreft de 
ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling, en gelastte de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het energiebeleid, om het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van 
State in te winnen met het verzoek het advies te verstrekken binnen een termijn van dertig dagen.  
 
 

D. ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE 
 
De afdeling Wetgeving van de Raad van State gaf op 1 juli 2020 haar advies nr. 67.519/3. De Raad 
maakte in haar advies de volgende opmerkingen:  
  

• De Raad maakte een aantal wetgevingstechnische opmerkingen, waarmee bij de eindredactie 
rekening werd gehouden (aanhef, artikel 5, 1°, artikel 6, 3° …).  

 
• In het ontworpen artikel 7.6.1, §§ 1 en 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt 

bepaald dat de minister indien gewenst het maximale bedrag van de totale steun en het 
maximale steunbedrag per call bepaalt. De betekenis van de woorden “indien gewenst” is de 
Raad onduidelijk:  
- Indien die woorden louter dienen ter bevestiging van het gegeven dat de calls niet jaarlijks 

moeten plaatsvinden, en er dus ook geen maximumbedrag moet worden vastgesteld 
indien er geen call wordt georganiseerd, dan is die toevoeging overbodig. Uit de 
wijzigingen van artikel 7.6.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 door artikel 7, 
3°, van het ontwerp blijkt voldoende dat er niet langer minstens om de twaalf maanden 
een call moet worden georganiseerd.  

- Indien met die woorden wordt bedoeld dat de minister ook een call zou kunnen 
uitschrijven zonder plafond, moet worden opgemerkt dat het maximale bedrag van de 
totale steun sowieso de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting voor dat jaar 
ingeschreven middelen en de middelen van het Energiefonds niet te buiten mag gaan 
(artikel 7.6.1, § 1, derde lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010).  

In beide gevallen zijn de woorden “indien gewenst” volgens de Raad evenwel overbodig en 
moeten ze worden weggelaten. Aan dit advies wordt gevolg gegeven. 

 
• Tot slot maakt de Raad de opmerking dat in de bijlagen III/1 en III/3 van het Energiebesluit 

eveneens wijzigingen worden aangebracht bij een ontwerp van besluit waarover de Raad 
ook op 1 juli 2020 haar advies 67.518/3 verstrekte, dat samen met dit ontwerpbesluit om 
advies is voorgelegd. De wijze waarop die wijzigingen interfereren met de wijzigingen 
vervat in dit ontwerp, impliceert dat dit ontwerpbesluit eerder in werking zal moeten 
treden dan het ontwerpbesluit waarover advies 67.518/3 werd verstrekt. Het is inderdaad 
de bedoeling dat dit besluit voor het andere besluit in werking zal treden zodat van 
“interferentie” geen sprake zal zijn.  

  

 
1 VR 2020 2905 DOC.0295 
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2. WIJZIGINGEN AAN HET ONTWERPBESLUIT 
 
Aan het ontwerpbesluit werden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

- Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd ten gevolge van het advies van de Raad van 
State (zie supra punt 1.D). Het gaat om de aanhef, artikel 5, 1°, artikel 6, 3°. Tevens wordt in 
artikel 7 gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad m.b.t. de zinsnede “indien gewenst”. 

 
Artikel 1: Bij wind is de variatie in projecten binnen de behouden representatieve 
projectcategorie zeer groot, en is een aanpassing van het totaal steunvolume ten opzichte 
van het gemiddeld project aangewezen. Daar kan dit echter moeilijk uitgedrukt worden als 
een vast steunvolume dat bij de certificatenbeslissing wordt vastgelegd, aangezien de 
bandingfactoren ook geactualiseerd worden. In een startjaar met hoge elektriciteitsprijzen 
zou de bandingfactor zeer laag zijn, en het daaruit berekend maximaal steunvolume zeer laag. 
Bij de actualisaties is het dan mogelijk dat de bandingfactor omwille van gedaalde 
elektriciteitsprijzen sterk zou stijgen, en het maximaal steunvolume snel bereikt zou zijn en 
ontoereikend zou zijn om het vooropgestelde rendement te bereiken. Daarom wordt de 
formule aangepast naar een maximaal productievolume, berekend op basis van het aantal 
vollasturen uit het onrendabele toppen-rapport of uit de berekening van de definitieve 
bandingfactor. Wanneer dit maximaal productievolume bereikt is, stopt de toekenning van 
de certificaten. Een project kan dan wel verder produceren en heeft er nog steeds belang bij 
maximale vollasturen na te streven. Op die manier wordt de productie waarop certificaten 
worden berekend en toegekend, wel afgetopt voor projecten die meer vollasturen halen dan 
de vollasturen bepaald in het onrendabele-toppen-rapport of in de berekening van de 
definitieve bandingfactor. 

 
Bij de eerste principiële goedkeuring van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een 
steunregeling voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines en wat 
betreft wijzigingen aangaande de bepalingen inzake nuttige groene warmte, restwarmte en 
de injectie en productie van biomethaan werd voor zonne-energie voorzien dat alle huidige 
representatieve projectcategorieën verschuiven naar een nieuw tenderingssysteem. Een vast 
productievolume is voor deze tender niet van toepassing omdat een eenmalige 
investeringssteun wordt voorzien. Vanaf het moment dat de call in 2021 operationeel is, zullen 
enkel voor PV-projecten >2 MW nog certificaten worden toegekend, maar dan op basis van 
een projectspecifieke berekende onrendabele top. Op deze laatste categorie wordt een vast 
productievolume van toepassing. 

 
- Artikel 3: het artikel 6.2/1.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 delegeert momenteel 

de vastlegging van de maximale bandingfactoren naar de minister bevoegd voor energie. Het 
ontwerpbesluit legt nu echter de maximale bandingfactoren vast voor startdata van 2021 tot 
2023. Het ontwerpbesluit past daarom de delegatie aan de minister aan zodat deze maximale 
bandingfactoren kan vastleggen vanaf startdatum 2024, waarbij de formulering eveneens 
vereenvoudigd wordt. Deze maximale bandingfactoren kunnen nooit hoger liggen dan de 
maximale bandingfactoren die gelden voor projecten met startdatum in 2023. De verplichte 
opsplitsing in categorieën volgens verschillende afschrijvingstermijnen wordt geschrapt. De 
hoogte van de maximale bandingfactoren kan opgesplitst worden volgens de 
projectcategorieën zoals op dat moment meest aangewezen lijkt. 

 
Artikel 4: de huidige splitsing in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 
voor grootschalige windturbines in een categorie 300 kW-3 MW en een categorie 3 MW-4,5 
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MW heeft ongewenste neveneffecten. Aangezien de steun hoger is voor turbines onder 3 MW, 
worden er soms turbines gepland net onder de 3 MW zodat de zone suboptimaal wordt 
ingevuld. Om dit te vermijden wordt in artikel 6.2/1.2 en in bijlage III/1 de grens tussen de 
twee categorieën verlaagd van 3 MWe naar 2,5 MWe. Voor windenergie worden bij de 
berekening van de onrendabele top, voor de berekening van de vollasturen, na de invoering 
van deze wijziging, alleen de windturbines met een bruto nominaal vermogen vanaf 2 MW in 
beschouwing genomen die binnen de vermogensvork van de betreffende projectcategorie 
vallen. 

 
Deze aanpassing van de categorie voor windturbines wordt voorzien voor projecten met 
stardatum vanaf 15 september 2020. Hierbij wordt voorzien in een overgangsbepaling waarbij 
het Vlaams Energieagentschap voor de representatieve projectcategorieën, vermeld in artikel 
6.2/1.2, eerste lid, 2° van het Energiebesluit van 19 november 2010, tegen uiterlijk 15 augustus 
2020 een definitief rapport aan de minister mededelen. De naar aanleiding van dat rapport 
aangepaste bandingfactoren voor nieuwe projecten dan vervolgens van toepassing vanaf 15 
september 2020. 

 
- Verder werden de nodige aanpassingen met betrekking tot de schrapping van de 

biomassacategorieën, de WKK projectcategorie op stortgas, de verschuiving van WKK groter 
dan 20 MW naar projectspecifiek en de samenvoeging van de windcategorieën ook 
doorgevoerd in de bijlagen III/1 tot III/3 van het Energiebesluit (artikel 8 tot en met 10). 

 
Aangezien de wijzigingen die worden aangebracht via artikel 10, 2° tot 5° aan de tabel uit 
punt 3 van bijlage III/3 pas per 1 januari 2021 in werking treden na de wijzigingen die vanaf 1 
september 2020 door artikel 10, 7° tot en met 9°, aan dezelfde tabel worden aangebracht, 
betekent dit dat die wijzigingen die door die laatste bepalingen worden aangebracht nog 
moet rekening houden met de kolommen voor de categorieën die pas per 1 januari 2021 
worden geschrapt. In de huidige versie ontbreken echter die drie kolommen. Dit wordt 
rechtgezet. 

 
- Aangezien middels dit besluit een aantal projectcategorieën worden geschrapt, is ook nog 

een specifieke overgangsbepaling (artikel 20) noodzakelijk voor het blijvend mogelijk maken 
van actualiseringen van de bandingfactor voor lopende projecten. 

 
 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op de 
begroting van de Vlaamse overheid. 
 
 

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
 
Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op het 
personeel van de Vlaamse overheid. 
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C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 
 
Er worden aan het ontwerpbesluit geen wijzigingen aangebracht die een impact hebben op de lokale 
en provinciale besturen. 

 
 
 

4. VERDER TRAJECT 
 
Het ontwerpbesluit dient na de definitieve goedkeuring worden bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad. Gelet op de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen moet dit voor 15 augustus 2020 
gebeuren. 
 

 

 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist : 
 

1. haar definitieve goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van het Energiebesluit wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare 
energiebronnen en warmte-krachtkoppeling, zoals gevoegd als bijlage 1; 

 
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 
 
 
 

Zuhal DEMIR 
 
 
 
 

Bijlagen: 
- (Bijlage 1) ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit 

wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling; 
- (Bijlage 2) het advies van de Raad van State nr. 67.519/3 d.d. 1 juli 2020. 

 




