
Behoud quotumplicht versus afschaffing quotumplicht 

Zoals door de raden uitgewerkt, veroorzaakt geen van beide opties veroorzaakt in principe een systeemschok. De Q- en NQ-optie bouwen 

allebei voort op het bestaande hybride groenestroomcertificatensysteem en op bestaande evoluties daarbinnen. Bovendien kunnen beide 

opties de bestaande engagementen voor groenestroominstallaties honoreren. 

 

Behoud quotumplicht (Q-optie) Afschaffing quotumplicht (NQ-optie) 

Wat? 

Hybride certificatensysteem met een quotumverplichting voor 

leveranciers. Dit systeem voorziet in een verregaande banding van 

certificaten om windfall profits te verminderen en om technieken die 

meer steun behoeven via het marktsysteem voldoende steun te 

kunnen geven. Ze veronderstelt ook een zoektocht naar manieren 

om de marktwerking op de certificatenmarkt en de transparantie van 

het systeem te verhogen. 

Wat? 

Certificatensysteem met afschaffing van de quotumverplichting en van 

de bijhorende markt voor certificaten. Zowel de steunverlening via 

certificaten als de verkoop van opgewekte groene stroom via de 

elektriciteitsmarkt blijven behouden. De prijs van een certificaat wordt 

niet door de markt bepaald, maar is gegarandeerd. Dit systeem 

veronderstelt een strikte monitoring en geregelde bijsturing van de 

steun. 

Specifieke aanbevelingen 

 Voorzie verregaande banding van certificaten. Dat houdt in 

dat er minder of meer aanvaardbare certificaten per MWh 

toegekend worden om ondersteuning meer te laten 

aansluiten bij de onrendabele top. Banding is wellicht de 

beste manier om windfall profits door de unieke 

certificaatprijs aan te pakken. 

 Volg quota zeer goed op, want banding heeft impact op het 

quotum. 

Specifieke aanbevelingen 

 Schrap de quotumverplichting voor leveranciers af en de 

bijhorende markt van certificaten. 

 Koppel de afschaffing aan een strikte monitoring en bijsturing 

van de minimumsteun. Zo kan het systeem verzekeren dat het 

systeem de vooropgestelde indicatieve doelstelling voor de 

productie van groene stroom haalt en escalatie van kosten 

vermijdt. 

 Voorzie in de regelgeving expliciete garanties en 



Behoud quotumplicht (Q-optie) Afschaffing quotumplicht (NQ-optie) 

 Controleer de doorrekenpraktijken van leveranciers. Dat 

vereist in eerste instantie een grondige analyse van de totale 

aanrekening onder het mom van ‘groenestroombijdragen’. In 

een geliberaliseerde markt zal het echter steeds onduidelijk 

blijven hoeveel de quotumplicht de leveranciers werkelijk 

kost en hoeveel de leveranciers werkelijk doorrekenen. 

 Verbeter de marktwerking op de certificatenmarkt om te 

vermijden dat dominante spelers de certificatenmarkt naar 

hun hand kunnen zetten. 

 Zorg voor meer zekerheid over de prijs en afzet van 

certificaten om investeringen aan te moedigen en de 

risicopremie te verkleinen. 

knipperlichtprocedures zodat de overheid en de politieke 

besluitvormers de minimumsteunregeling nauwgezetter 

kunnen opvolgen en indien nodig slagkrachtig kunnen 

bijstellen.  

Aanbevelingen voor beide opties 

 Behoud de toekenning van de certificaten als basis voor het verlenen van productiesteun.  

 Laat certificatenondersteunende toepassingen aansluiten op de strategische hernieuwbare energiemix. 

 Overweeg alternatieven of aanvullingen voor productiesteun zoals investeringssteun, verplichtingen, concessies, capaciteitssteun, … 

 Voorzie voor alle te steunen toepassingen opkoopplicht aan minimumsteun 

 Laat minimumsteun aansluiten op correcte en actuele onrendabele top en voor bestaande installaties op eerdere engagementen. 

 Overweeg voor nieuwe installaties een dynamisch perspectief in minimumsteun. 

 Laat de duur van de steuntoekenning overeenkomen met de levensduur waarmee de onrendabele topberekening rekende. 

 Blijf opkoping door netbeheerders voorlopig verder financieren via de nettarieven. 

 Reguleer strikter de kosten die netbeheerders in nettarieven doorrekenen. 



Behoud quotumplicht (Q-optie) Afschaffing quotumplicht (NQ-optie) 

 Start de discussie over de financiering van het hernieuwbare energiebeleid op lange termijn dringend op met het oog op een 

verbeterde kosten efficiëntie en een transparante verdeling van kosten en baten. 

 Geef snel een overtuigend signaal over het ambitieniveau en steunsysteem na 2020. 

 Zorg dat de concentratie op de elektriciteitsmarkt vermindert. 

 Versterk VEA en VREG voor een betere opvolging van randvoorwaarden, kosten, baten en verdelingseffecten. 



 


