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Van groenestroomcertificaten naar 
tendersysteem voor middelgrote PV-
installaties 

Op 10 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijziging 
goed van het Energiebesluit om te voorzien in een 
tendersysteem voor middelgrote pv-installaties. Hiermee 

bekrachtigt de Vlaamse Regering haar voornemen uit het 
Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 om, met ingang vanaf 

2021, het bestaande tendersysteem van investeringssteun 
met vastgelegde jaarlijkse budgetten voor kleine en 
middelgrote windturbines uit te breiden naar middelgrote pv-

projecten om zo de meest kostenefficiënte projecten uit te 
voeren. In wat volgt lichten we de krachtlijnen van het nieuwe 

systeem nader toe.  

Toepassingsgebied tendersysteem 

Vandaag zijn (middel)grote pv-installaties voor het bekomen 
van steun aangewezen op het systeem van de 

groenestroomcertificaten. Het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 
2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor 

middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine 
en middelgrote windturbines en wat betreft nuttige groene 

warmte, restwarmte en de injectie en productie van 
biomethaan (hierna: het Wijzigingsbesluit) zal hier evenwel 
verandering in brengen. Het tendersysteem dat vandaag reeds 



bestaat voor kleine en middelgrote windturbines (10kW tot 
300 kW), zal namelijk uitgebreid worden met middelgrote pv-

installaties groter dan 40 kW tot en met 2 MW. De steun wordt 
toegekend in de vorm van een investeringssubsidie en wordt 

toegewezen via een call.  

Pv-installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan  40 kW 

kunnen geen beroep doen op dit tendersysteem aangezien de 
onrendabele top voor deze projecten negatief is en de Vlaamse 
Regering van oordeel is dat deze installaties dus geen steun 

behoeven. 

Projecten komen alleen in aanmerking voor steun als het 

totale vermogen van de pv-installaties op dezelfde aansluiting 
niet meer dan 2 MW bedraagt. Voor pv-installaties groter dan 
2 MW blijft de huidige projectspecifieke steunregeling 

behouden. 

Daarnaast maakt het Wijzigingsbesluit wat betreft het 

materieel toepassingsgebied van de steunregeling een 
onderscheid tussen de volgende technologieën:  

 installaties op marginale gronden (d.w.z. bermen en 

gesloten stortgebieden niet bestemd als natuurgebied of 

landbouwgebied);  

 drijvende installaties; en  

 overige installaties.  

Eén deel van het beschikbare budget van een call wordt 

gereserveerd voor pv-installaties op marginale gronden, 

drijvende installaties en windprojecten en een tweede deel 

wordt voorbehouden voor de overige installaties op basis van 

zonne-energie.  

Per call kan voor elke pv-installatie maximaal één 

steunaanvraag worden ingediend. Een steunaanvraag heeft 

altijd betrekking op één installatie. 

Projecten die niet in aanmerking komen voor de toekenning 

van steun, doordat het maximale steunbedrag voor de 

betreffende call is uitgeput, kunnen altijd bij de volgende call 

een nieuwe steunaanvraag indienen. 

Rangschikking  

Het tendersysteem heeft tot doel om de projecten te steunen 
met de hoogste stroomproductie in verhouding tot de 

investeringssteun. De selectie van de projecten geschiedt op 
grond van een rangschikking in EUR/MWh waarbij rekening 

wordt gehouden met de verhouding van de aangevraagde 
steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst. De 
verwachte energieopbrengst wordt bepaald op basis van de 

berekende jaarlijkse energieopbrengst en de levensduur van 
de pv-installatie. In het kader van de steunregeling wordt de 

levensduur van pv-installaties vastgelegd op twintig jaar. 

Projecten met een lagere verhouding van de aangevraagde 
steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst worden 

beter gerangschikt. Projecten met dezelfde verhouding van de 
steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst worden 

gerangschikt op basis van het tijdstip waarop de aanvraag 
ingediend is, waarbij een vroeger tijdstip beter gerangschikt 
wordt. 



Investeringsplafond 

Het budget van een call wordt verdeeld over de projecten op 
basis van een rangschikking. Hierbij wordt één deel 

voorbehouden voor pv-installaties op marginale gronden en 
drijvende installaties en het andere deel voor de overige 
installaties. Per technologie wordt daarenboven een 

steunplafond voorzien om zo te waarborgen dat enkel de 
meest kostenefficiënte projecten steun genieten. Dit 

steunplafond weerspiegelt de maximale verhouding tussen de 
aangevraagde steun en de energieopbrengst over de 

levensduur van het project. Voor pv-installaties op marginale 
gronden en overige pv-installaties bedraagt het steunplafond 
voor de eerste call EUR 22/MWh en voor drijvende installaties 

EUR 33/MWh. Dit plafond kan door de bevoegde minister in 
volgende calls worden herzien daar biedingen sterk variëren 

naargelang bepaalde evoluties in de investeringskost en 
opbrengsten uit elektriciteitsproductie. Het steunbedrag mag 
echter onder geen enkel beding meer bedragen dan 100% van 

de in aanmerking komende kosten.  

Projecten die een hogere steun aanvragen dan het 

steunplafond, zijn niet ontvankelijk. Zij komen bijgevolg niet in 
aanmerking voor steun. 

Maximale investeringskost   

Daarnaast voorziet het Wijzigingsbesluit eveneens in een 

plafonnering van de in aanmerking komende investeringskost. 
Voor de eerste call is de maximale investeringskost 1.030 
€/kWp voor pv-installaties van 40-250 kW, 858 €/kWp voor 

pv-installaties van 250-750 kW en 696 €/kWp voor pv-
installaties van 750 – 2000 kW.  

Steunaanvragen voor projecten met hogere investeringskosten 
dan de maximale investeringskosten zijn niet ontvankelijk en 
komen bijgevolg evenmin in aanmerking voor steun. Het 

Vlaams Energieagentschap kan controleren of de kosten die in 
aanmerking komen, waarheidsgetrouw zijn, onder andere op 

basis van actuele gegevens uit onafhankelijke studies. 

Omgevingsvergunning en bankwaarborg 

Het Wijzigingsbesluit bepaalt dat projecten die een 
omgevingsvergunning behoeven slechts kunnen deelnemen 

aan een call na het bekomen van de vereiste vergunning. 

Daarnaast zal de aanvrager, nadat hij werd weerhouden in een 
call, een bankwaarborg moeten stellen om zo de 

uitvoeringszekerheid te garanderen. Indien de aanvrager dit 
niet tijdig doet, zal hij gedurende drie jaar worden geweerd uit 

het tendersysteem. 

Deze bankwaarborg kan worden uitgewonnen wanneer een 
project niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving of het 

geïnstalleerd vermogen lager ligt dan het vermogen in de 
aanvraag.  

De bankwaarborg dient overeen te komen met 7,5% van het 
steunbedrag en bedraagt minstens EUR 2.000. 

Uitbetaling steun  



Het Vlaams Energieagentschap betekent binnen twee 
maanden na het sluiten van de call aan de aanvrager zijn 

beslissing over het al dan niet toekennen van steun. Pas na de 
betekening van de beslissing mag de aanvrager met de 

investering starten. 

Voor de uitbetaling van de steun hanteert men het “pay-as-

bid” principe waarbij het steunbedrag gelijk is aan het 
toegekende steunbedrag uit de goedkeuringsbeslissing.  

Enkel wanneer het piekvermogen minstens gelijk is aan het 

vermogen opgegeven in de steunaanvraag wordt de steun 
uitbetaald. Indien het vermogen lager is heeft de aanvrager 

geen recht op steun en wordt de bankwaarborg uitgewonnen.   

Alvorens de aanvrager kan worden uitbetaald, dient hij de 
facturen over te maken. Op basis van deze facturen zal men 

nagaan of de toegekende steun de investeringskost niet 
overschrijdt. De uitbetaling zal geschieden nadat de installatie 

in dienst werd genomen.  

Pv-projecten kunnen alleen aanspraak maken op het volledige 
aangevraagde steunbedrag als ze uiterlijk achttien maanden 

na de datum van de goedkeuringsbeslissing van het Vlaams 
Energieagentschap in dienst genomen zijn. Het steunbedrag 

wordt met 20% verminderd voor projecten die in het 
daaropvolgende jaar in dienst genomen worden. Projecten die 
pas nadien in dienst worden genomen, verliezen hun recht op 

steun volledig. 

Werking in de tijd 

Het Wijzigingsbesluit treedt in werking op een door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, nog vast te 

stellen datum.  

Indien u op de datum van inwerkingtreding van het 

Wijzigingsbesluit reeds een principeaanvraag of definitieve 
aanvraag tot toekenning van een voorlopige of definitieve 
bandingfactor indiende, is de huidige 

groenestroomcertificatenregeling nog van toepassing. Mocht u 
zulke aanvraag nog niet hebben ingediend op de datum van 

inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit zal het hierboven 
toegelichte tendersysteem van toepassing zijn.  

 

 

Contacten 

Als u vragen heeft over deze nieuwe steunregeling voor 
middelgrote pv-installaties, neem dan contact op met: 

• Kathleen De hornois, kdehornois@deloitte.com, + 32 2 800 
70 60 

• Dominique Vanherck , dvanherck@deloitte.com, +32 2 800 
71 35 

• Louis Swennen, lswennen@deloitte.com, + 32 2 600 71 47 

Voor algemene vragen kan u terecht bij: 
bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 

Bezoek ons zeker op onze website: 
http://www.deloittelegal.be 
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