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1 Inleiding 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: Groenestroombesluit) werd met 
een besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2007 op een aantal punten gewijzigd. 
 
In deze mededeling wordt specifiek toelichting verstrekt met betrekking tot: 

1° de wetgeving m.b.t. de toekenning van groenestroomcertificaten voor productie-installaties 
die houtstromen verbranden;  
2° op welke wijze de VREG deze wetgeving concreet zal toepassen. 

 
Vermits elk aanvraagdossier van groenestroomcertificaten op zijn individuele merites zal worden 
beoordeeld kan de VREG dit beoordelingskader zo nodig nog aanscherpen. Om het met de woorden 
van de bis-Nota aan de Vlaamse regering bij het Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2007 te 
zeggen: “het is de VREG die groenestroomcertificaten al dan niet aanvaardt op grond van de geldende 
regelgeving.” 
 
Deze mededeling zal worden toegepast vanaf hogervermelde datum van deze mededeling. 
 
Voor het kader en de principes die de VREG hanteert bij het bepalen van de berekeningswijze van het 
maandelijks aantal toe te kennen groenestroomcertificaten met betrekking tot het in mindering te 
brengen energieverbruik van de hulpdiensten, de voorbehandeling en het transport kan verwezen 
worden naar de mededeling van de VREG MEDE-2007-1 van 17 juli 2007, die op de website van de 
VREG is gepubliceerd. 
 

2 Regelgevend kader 
Op 29 juni 2007 werden de wijzigingen van kracht die door het Besluit van 20 april 2007 werden 
aangebracht aan het Groenestroombesluit. 
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Artikel 5 van het Groenestroombesluit somt de categorieën van hernieuwbare energiebronnen op, 
waaruit elektriciteit geproduceerd kan worden die in aanmerking komt voor toekenning van 
groenestroomcertificaten: 
 

1°  zonne-energie; 
2°  windenergie; 
3° waterkracht; 
4° getijdenenergie en golfslagenergie; 
5°  aardwarmte;  
6°  biogas, stortgas en rioolwaterzuiveringsgas; 
7°  biomassa. 

 
Het begrip ‘biomassa” is gedefinieerd in artikel 1, §2, 3° van het Groenestroombesluit als  
 

de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw 
(met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk 
afval. 
 

Niet alle toegekende groenestroomcertificaten zijn ook aanvaardbaar in het kader van de 
certificatenverplichting van artikel 23 van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 (hierna: 
“aanvaardbare groenestroomcertificaten”): artikel 15, §1, 7° van het Groenestroombesluit beperkt 
hiervoor immers de categorie biomassa. Biomassa waarvoor de toegekende groenestroomcertificaten 
recht geven op aanvaardbare groenestroomcertificaten, wordt beperkt tot volgende organisch-
biologische stoffen: 
 

a)  producten, bestaande uit plantaardige materialen of delen daarvan van landbouw of 
bosbouw, met uitzondering van houtstromen die niet behoren tot a)bis, a)ter, c) of d) en die 
gebruikt worden in een installatie waarvoor de stedenbouwkundige en de 
milieuvergunningsaanvraag werden ingediend na 1 juni 2007; 
a)bis    korte omloophout; 
a)ter    houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof; 
b)  dierlijke mest; 
c)  organisch-biologische afvalstoffen die selectief ingezameld werden en niet in 
aanmerking komen voor materiaalrecyclage of worden verwerkt conform de bepalingen van 
het van toepassing zijnde sectorale uitvoeringsplan;  
d)  organisch-biologische afvalstoffen die gesorteerd worden uit restafval en niet in 
aanmerking komen voor materiaalrecyclage of worden verwerkt conform de bepalingen van 
het van toepassing zijnde sectorale uitvoeringsplan; 
e) het organisch-biologisch deel van restafval, op voorwaarde dat de betrokken 
verwerkingsinstallatie door energierecuperatie een primaire energiebesparing realiseert van 
minstens 35% van de energie-inhoud van de afvalstoffen verwerkt in de installatie.” 

 
De bespreking in het kader van deze mededeling beperkt zich tot artikel 15, §1, 7° zoals hierboven 
geciteerd.  
 
Meer bepaald voor het gebruik van hout als hernieuwbare energiebron is het nodig dat bovenstaande 
bepaling verder verduidelijkt wordt. 
 
De bis-Nota aan de Vlaamse regering bij de opmaak van het Besluit van de Vlaamse regering van 20 
april 2007 draagt aan de VREG op om voor de interpretatie van de noties “korte omloop-hout” en 
“industriële grondstof” in overleg te treden met de sector ‘die de benodigde gegevens ter beschikking 
stelt’. Na overleg met Cobelpa, Fedustria en een consultatieronde over de ontwerpversie van deze 
mededeling, zet de VREG volgend beoordelingskader op. 
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3 Aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten voor 
biomassa in het algemeen, en houtstromen in het bijzonder 

Deze sectie schetst een antwoord op de vraag “Van welke houtstromen komt de elektriciteitsproductie 
in aanmerking voor toekenning van aanvaardbare groenestroomcertificaten?”  
 

3.1 De categorie “houtstromen die niet gebruikt worden als 
industriële grondstof”  

De vraag stelt zich welke houtstromen behoren tot de categorie “houtstromen die niet gebruikt 
worden als industriële grondstof”. 
 
Een geografische begrenzing opleggen aan de herkomst van houtstromen om te stellen of deze al dan 
niet als industriële grondstof kunnen worden beschouwd (en dus al dan niet recht geven op 
aanvaardbare groenestroomcertificaten), is een piste die de VREG niet kan volgen. Dit druist immers 
in tegen de WTO-regels en maakt een invoerbeperking uit. Een technische afbakening van het begrip 
“industriële grondstof” is dan ook de enige juridisch correcte optie. 
 
Na overleg met Cobelpa, Fedustria en een consultatieronde over de ontwerpversie van deze 
mededeling heeft de VREG ervoor geopteerd om de categorie ‘houtstromen die niet gebruikt worden 
als industriële grondstof”, zoals bedoeld in artikel 15, §1, 7°, a)ter van het Groenestroombesluit, te 
definiëren als bestaande uit onderstaande houtstromen:   
 

 Schors 
 Stof (schuurstof, filterstof, zeefstof, freesstof van MDF) met een deeltjesgrootte 

kleiner dan 0,2 mm 
 Fijn snoeihout met een diameter kleiner dan 4 cm 
 Twijgen van boomkruinen met een diameter kleiner dan 4 cm 
 Stronken tot maximaal 30 cm boven het maaiveld 
 [Andere houtstromen waarvan Cobelpa en Fedustria verklaren dat zij deze niet als 

industriële grondstof gebruiken]1 

3.2 Het begrip “korte omloophout” 
Het begrip “korte omloophout” wordt gedefinieerd door artikel 1, §2, 15° van het Groenestroombesluit 
als  

hout van snelgroeiende houtachtige gewassen waarbij de bovengrondse biomassa periodiek 
tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst. 

 
De aanvrager van groenestroomcertificaten zal in zijn aanvraagdossier moeten aantonen dat aan deze 
definitie voldaan is, aan de hand van een gedetailleerde opgave van de houtstromen die in de 
groenestroominstallatie verwerkt zullen worden. Hierbij moeten volgende zaken worden geauditeerd 
door een geaccrediteerde keuringsinstantie: 

 De tracering van het traject dat het hout(product) heeft afgelegd vanaf de oogst tot de plaats 
van aanwending voor elektriciteitsproductie: de vermelding van alle plaatsen waar dit 
houtproduct verbleef sinds de oogst, evenals de garantie dat dit houtproduct van de vermelde 
oogstplaats afkomstig is. 

 De bevestiging dat de houtachtige gewassen, op de plaats waar dit hout wordt geoogst, 
systematisch niet meer dan 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in hun totaliteit 
worden geoogst. Dit kan bv. worden nagegaan door het tellen van jaarringen op gevelde 
bomen. 
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3.3 “Korte omloophout” en “houtstromen die niet gebruikt worden 
als industriële grondstof”: auditrapport: 

De aanvrager dient aan de hand van een auditrapport aan te tonen dat een bepaalde houtstroom valt 
onder de noemer “korte omloophout” of “houtstromen die niet gebruikt worden als industriële 
grondstof”. Dit auditrapport wordt opgesteld door een geaccrediteerde keuringsinstantie die de 
geografische herkomst en het type van die bepaalde houtstroom bevestigt op een dusdanige manier 
dat ondubbelzinnig blijkt dat de houtstroom valt onder één van beide noemers.  Het auditrapport mag 
maximaal 2 jaar oud zijn en de audit dient om de twee jaar te worden herhaald. De aanvrager dient 
alle bewijsmateriaal (weegbonnen, leveringsbonnen, facturen, magazijnregister, afvalstoffenregister…) 
dat nuttig kan zijn voor het staven van beweringen in het auditrapport gedurende een periode van vijf 
jaar bij te houden. 
 
Een geaccrediteerde keuringsinstantie is een internationaal erkende onafhankelijke keuringsinstantie 
die geaccrediteerd is voor het uitvoeren van audits over het betreffende onderwerp door de Belgische 
Accreditatie Organisatie BELAC of door een organisme waarmee BELAC een overeenkomst heeft 
ondertekend tot wederzijdse erkenning in dit kader. Deze geaccrediteerde keuringsinstantie maakt 
een auditrapport in het Nederlands, Engels of Frans. 
 
Voor de berekening van het energieverbruik voor de voorbehandeling van de brandstof, dat in 
mindering moet worden gebracht van de geproduceerde elektriciteit bij het berekenen van het aantal 
toe te kennen groenestroomcertificaten, wordt de werkwijze van de Mededeling van de VREG van 17 
juli 2007 MEDE-2007-1 gevolgd.  Micro-installaties (elektrisch vermogen < 50 kW) kunnen aanspraak 
maken op het door de VREG vastgestelde forfait voor de voorbehandelingsenergie met betrekking tot 
de houtpelletproductie: Evb = 800 kWh_e/ton pellets.  Deze waarde is samengesteld uit volgende 
componenten Evb,thermisch = 650 kWh_e/ton pellets en Evb,elektrisch = 150 kWh_e/ton pellets. 
 

3.4 Stedenbouwkundige en milieuvergunningsplicht  
De vraag wanneer de stedenbouwkundige en de milieuvergunningsaanvraag werden ingediend, is 
enkel relevant bij elektriciteitsproductie uit houtstromen die niet vallen onder de categorie 
“houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof”.  
 
Houtstromen die industriële grondstof zijn en verwerkt worden in installaties waarvan de 
stedenbouwkundige of milieuvergunningsaanvraag ingediend werd vóór of op 1 juni 2007, of in 
installaties die niet vergunningsplichtig zijn, geven recht op de toekenning van aanvaardbare 
groenestroomcertificaten.  
 
Houtstromen die industriële grondstof zijn en verwerkt worden in installaties waarvoor de 
stedenbouwkundige EN milieuvergunningsaanvraag werd ingediend na 1 juni 2007 geven geen recht 
op aanvaardbare groenestroomcertificaten. Indien enkel een milieuvergunning of stedenbouwkundige 
vergunning vereist is, blijven de verwerkte houtstromen in aanmerking komen voor aanvaardbare 
groenestroomcertificaten.   
 
Onder de term ‘installatie’ worden alle gebouwen, uitrustingen en voorzieningen in de ruime zin 
verstaan die relevant zijn voor de productie van groene stroom met inbegrip van alle gebouwen, 
uitrustingen en voorzieningen voor de aanlevering, stockage en verwerking van de energiebron en de 
daaruit voortvloeiende (afval)stromen. 
 
De aanvrager van de groenestroomcertificaten geeft in zijn aanvraagdossier alle relevante informatie 
betreffende de stedenbouwkundige- en milieuvergunningsaanvragen van zijn installatie. Tevens kan 
de VREG zich bij de vergunningverlenende overheden hierover informeren. 
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3.5 Wat is afvalhout?  
De OVAM oordeelt of een stof al dan niet als afvalstof gecatalogeerd wordt. Elektriciteitsproductie uit 
afvalhout geeft enkel recht op aanvaardbare groenestroomcertificaten als de verbranding ervan 
toegelaten wordt volgens een sectoraal uitvoeringsplan. 
 
Het begrip houtstromen kan ook afvalstoffen omvatten.  De OVAM deelde hierover aan de VREG mee 
dat zij volgende houtstromen in elk geval niet als afval beschouwt:   

 houtpellets, voor zover ze voldoen aan de DIN-norm, Önorm of de Belgische productnorm (in 
ontwikkeling); 

 energieteelten (hout geteeld met als doel energie-opwekking); 
 resthout dat vrijkomt bij bosexploitatie en onderhoud van bossen. 

 
Potentiële investeerders nemen best rechtstreeks contact op met OVAM om uitsluitsel te krijgen over 
het feit of de gebruikte houtstroom al of niet afval is: Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij, 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, tel. 015/28.42.84. 
 

4 Conclusie: welke houtstromen geven aanleiding tot 
aanvaardbare groenestroomcertificaten?  

Samengevat volgt uit artikel 15, §1, 7° van het Groenestroombesluit dat, naargelang het type 
houtstroom, één van de volgende 5 regelingen van toepassing is (waarbij een eerdervernoemde 
regeling voorrang heeft op een latervernoemde, zie ook figuren 1 en 2): 
 

1) korte omloophout -> altijd recht op aanvaardbare groenestroomcertificaten;  
2) afvalhout -> enkel aanvaardbare groenestroomcertificaten als het niet in aanmerking komt 

voor materiaalrecyclage en verbranding toegelaten wordt volgens het sectoraal 
uitvoeringsplan; 

3) houtfractie in restafval -> enkel recht op aanvaardbare groenestroomcertificaten als er in de 
installatie een energierecuperatie plaatsvindt met PEB (primaire energiebesparing) ≥ 35%; 

4) houtstromen die industriële grondstof zijn -> enkel aanvaardbare groenestroomcertificaten als 
ze worden verwerkt in oude installaties of in installaties waarvoor geen stedenbouwkundige of 
geen milieuvergunning nodig is; 

5) alle andere houtstromen -> altijd recht op aanvaardbare groenestroomcertificaten. 
 
Deze criteria gelden zowel voor onbewerkt hout als voor van hout afgeleide producten, zoals pellets, 
korrels, … . 
 
Figuren 1 en 2 hieronder geven een algemene grafische voorstelling van verschillende categorieën 
biomassa, met aanduiding of deze vallen onder de categorieën vermeld in artikel 15, §1, 7° van het 
Groenestroombesluit en dus aanvaardbaar zijn in het kader van de certificatenverplichting. 
 

Gebruikte afkortingen in figuren 1 en 2: 
PEB ≥ 35%: verwerking in een installatie die door energierecuperatie uit afval een Primaire 
EnergieBesparing realiseert van minstens 35% van de energie-inhoud van de afvalstoffen 
verwerkt in de installatie.   
OBA: organisch-biologische afvalstoffen 
MDF: medium-density fiberboard, geperst board met een middelharde dichtheid van 
gedroogde houtvezels die door middel van harsen met elkaar zijn verbonden. 
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Legende: 

 
 
 

Figuur 1: Overzicht van de aanvaardbaarheid voor de certificatenverplichting van 
groenestroomcertificaten toegekend voor elektriciteitsproductie uit biomassa,  

in productie-installaties waarvoor de  stedenbouwkundige- en  
milieuvergunningsaanvraag werd ingediend na 1 juni 2007 
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materialen of delen daarvan van land- of 

bosbouw 

“Nieuwe” installaties 

Dierlijke mest 

Houtstromen 
 

Overige energieteelten 

Organisch biologisch deel van restafval 
EN 

energierecuperatie met PEB ≥ 35%  
Korte-omloop-hout 

Korte-omloop-hout als 
industriële grondstof OBA gesorteerd uit restafval of selectief ingezameld  

EN  
dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage 

of verwerkt wordt conform het sectorale 
uitvoeringsplan  

 
 
 

Houtstromen die industriële 
grondstof zijn 

 

Stof (schuurstof, filterstof, zeefstof), freesstof
van MDF, schors, fijn snoeihout en twijgen van 
boomkruinen <4cm, stronken 

:  energiebron levert GSC op die niet aanvaardbaar zijn voor de 
certificatenverplichting 

:  energiebron levert GSC op die aanvaardbaar zijn voor de certificatenverplichting
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Legende: 

 
 

Figuur 2: Overzicht van de aanvaardbaarheid voor de certificatenverplichting van 
groenestroomcertificaten toegekend voor elektriciteitsproductie uit biomassa, 

in productie-installaties waarvoor de stedenbouwkundige- en milieuvergunningsaanvraag werd 
ingediend vóór of op 1 juni 2007 of installaties waarvoor geen stedenbouwkundige of 

milieuvergunning vereist is 
 
1 Gewijzigd bij beslissing van de VREG van 2 juni 2009 
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: energiebron levert GSC op die aanvaardbaar zijn voor de certificatenverplichting
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