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1 Inleiding 

De VREG beheert het certificatiesysteem voor groene stroom in Vlaanderen overeenkomstig art. 3.1.4, 
§2, 7° van het Energiedecreet. Via dit systeem vloeit er een aanzienlijke geldstroom van de Vlaamse 
elektriciteitsverbruiker naar de producenten van groene stroom. Op 8 april 2011 werden aan dit 
systeem  verplichte duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa toegevoegd als gevolg van de 
implementatie van de Europese richtlijn hernieuwbare energiebronnen. Transparante en consistente 
regels zijn dan ook nodig om te garanderen dat a) voldaan is aan de voorwaarden voor het ontvangen 
van deze steun, alsook dat b) de hoogte van de steun correct werd berekend en er c) afdoende 
controles werden ingebouwd voor de kwaliteitswaarborging van het systeem. Een belangrijk 
deelproces bij de toekenning van groenestroomcertificaten is de wijze waarop verschillende 
kenmerken van biomassastromen, zoals de voorbehandelings- en transportenergie, kenmerken van 
afval- en houtstromen en duurzaamheidskenmerken voor vloeibare biomassa, bepaald en aangetoond 
dienen te worden. 

In voorliggend consultatiedocument schetst de VREG de manier die volgens hem het best gevolgd kan 
worden om tot een proces te komen dat enerzijds voldoende betrouwbaar is om een maatschappelijk 
draagvlak te behouden en anderzijds praktisch werkbaar is. Bovendien kan de certificatie van 
biomassa bijdragen tot een transparantere en beter functionerende markt van biomassastromen. 

Dit consultatiedocument bouwt verder op een ontwerpmededeling van 3 mei 20121, en wordt thans 
voor consultatie voorgelegd aan de belanghebbenden.  

Doel is het consultatiedocument na de consultatie om te vormen tot enerzijds een mededeling die de 
mededeling MEDE-2007-1 van de VREG zal vervangen, met toepassing van de overgangsbepalingen 
vermeld in sectie ‘10 Overgangsregeling’.  Anderzijds zal het luik met betrekking tot het 
biomassacertificaat en de erkenning van certificatie-instanties en -schema’s leiden tot een  advies aan 
de minister tot het opstellen van bijkomende regelgeving ter zake. MEDE-2008-2 en MEDE-2013-3 
dienen als aanvullend aan dit consultatiedocument beschouwd te worden. 

U kan uw opmerkingen op dit consultatiedocument overmaken aan expertisedossiers@vreg.be tot en 
met 3 maart 2014.  

De ontvangen opmerkingen van de belanghebbenden op dit consultatiedocument, en de reactie van 
de VREG hierop, zullen opgenomen worden in een consultatieverslag dat op de website van de VREG 
zal gepubliceerd worden. 

1.1 Vertrouwelijkheid 

Alle belanghebbenden kunnen hun opmerkingen op dit consultatiedocument binnen de meegedeelde 
termijn overmaken aan de VREG. Deze opmerkingen worden als vertrouwelijke gegevens behandeld, 
in de zin van art. 3.1.12 van het Energiedecreet dat de geheimhoudingsplicht van de VREG inhoudt. 
Dit met het oog op het verzamelen van zo volledig en correct mogelijke informatie. De opmerkingen 
zullen weliswaar verwerkt worden in een evaluatienota inzake de consultatie, en ter onderbouwing 
van de documenten die eruit zullen voortvloeien (mededeling/advies tot het opstellen van bijkomende 
regelgeving), doch dit steeds met respect voor deze vertrouwelijkheid. Gelet op de opstelling van deze 
evaluatienota, die publiek gemaakt zal worden, is het alsnog nuttig dat expliciet zou aangegeven 
worden welke specifieke informatie of gegevens (bijvoorbeeld eventuele cijfergegevens) commerciële 
of anderszins gevoelige informatie betreft. 

                                                
1 
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/2012_05_03_ontwerpmededeling_certificatie_biomassastromen.
pdf  
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1.2 Toepassingsgebied 

Deze nota heeft betrekking op alle biomassastromen die worden aangewend voor 
groenestroomproductie in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden aangevraagd. Met 
biomassastromen wordt zowel de vloeibare, vaste als gasvormige verschijningsvorm bedoeld, alsook 
zowel producten als afvalstoffen. Hierin zitten dus eveneens biogas, stortgas en gas uit 
rioolwaterzuivering vervat, alsook de biomassa die voor de productie van deze gassen of andere 
gasvormige biomassa wordt aangewend. 

De kenmerken die in deze nota worden behandeld betreffen alle kenmerken die een invloed hebben 
op het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, evenals alle kenmerken die relevant zijn om te 
bepalen of een biomassastroom al dan niet aanleiding geeft tot de toekenning van aanvaardbare 
groenestroomcertificaten. Deze kenmerken omvatten a) de energieverbruiken doorheen de 
productieketen van de biomassa, b) voor afvalstromen: of en in hoeverre deze stromen aanvaard 
worden voor energetische valorisatie, c) voor houtstromen die niet onder de noemer afvalstoffen 
vallen: of een houtstroom al dan niet als vallend onder de categorie ‘korte omloophout’ of ‘hout dat 
geen industriële grondstof is’ moet worden beschouwd, en d) voor vloeibare biomassa: de 
duurzaamheidskenmerken. Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken die voor de verschillende 
stromen dienen bepaald te worden. 

 

 
Vloeibaar Vast/gasvormig 

Kenmerken biomassastromen   Houtstromen Andere 

Energieverbruiken:    
Teeltenergie   − *   − *   − * 
Voorbehandelingsenergie X X X 
Transportenergie X X X 
Aanvaardbaarheid van afvalstromen:    
Advies OVAM inzake energetische valorisatie  X ** X X 
Groenfactor X ** X X 
Aanvaardbaarheid van houtstromen (geen afval):    
Korte omloophout X *** X   
Hout dat geen industriële grondstof is X *** X   
Duurzaamheid van vloeibare biomassa:    
Broeikasgasemissiereductie X     
Land met grote biodiversiteit X     
Land met hoge koolstofvoorraden X     
Veengebied X     
Landbouwgrondstoffen EG X     

Tabel 1: Vereiste kenmerken van biomassastromen 
* Toegevoegd ter volledigheid; dient momenteel niet in rekening gebracht te worden. 

**Indien van toepassing, bijvoorbeeld dierlijke of plantaardige afvalvetten. 
***Indien van toepassing, bijvoorbeeld ethanol uit houtstromen. 

 

1.3 Korte samenvatting 

Wanneer biomassastromen worden aangewend voor groenestroomproductie en hiervoor bij de VREG 
groenestroomcertificaten worden aangevraagd, dient de VREG een aantal kenmerken van deze 
biomassastromen na te gaan alvorens over te gaan tot de toekenning van certificaten. Deze 
kenmerken zijn immers noodzakelijk om het aantal uit te reiken groenestroomcertificaten en de 
aanvaardbaarheid daarvan te kunnen bepalen. De kenmerken hebben betrekking op het 
energieverbruik, de aanvaardbaarheid van afvalstromen, de aanvaardbaarheid van houtstromen en de 
duurzaamheidskenmerken voor vloeibare biomassa. Afhankelijk van het kenmerk dient de 
productieketen van de biomassastroom geheel of gedeeltelijk in rekening te worden gebracht. De 
aanvrager van groenestroomcertificaten is ervoor verantwoordelijk dat deze kenmerken voor alle 
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relevante biomassastromen op een adequate manier aan de VREG aangetoond worden. De wijze 
waarop dit dient te gebeuren, wordt schematisch weergegeven in figuur 1. Figuur 2 licht het concept 
van biomassacertificatie in Vlaanderen in meer detail toe. Voor praktische voorbeelden hiervan wordt 
verwezen naar hoofdstuk 9. 

Biomassakenmerken dienen per biomassastroom en per biomassaleverancier vastgelegd te worden in 
een biomassacertificaat. Dit biomassacertificaat is maximaal twee jaar geldig en kan gedurende de 
volledige periode van geldigheid gebruikt worden om kenmerken van een bepaalde biomassastroom 
vast te leggen, zolang aangetoond kan worden dat minstens aan de kenmerken op het certificaat 
voldaan is. Het biomassacertificaat kan bijgevolg voor meerdere leveringen van eenzelfde 
biomassastroom door eenzelfde leverancier gebruikt worden. Van zodra niet meer aan de kenmerken 
op het biomassacertificaat voldaan is, dient een nieuw biomassacertificaat voorgelegd te worden.  

 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling van de certificatie van biomassa 

 

De aanvrager van groenestroomcertificaten is er voor verantwoordelijk dat de nodige 
biomassacertificaten verworven worden voor de toekenning van groenestroomcertificaten. Dit kan via 
de aankoop van een biomassastroom met bijhorend biomassacertificaat. Het biomassacertificaat dient 
in dat geval verworven te worden door de marktpartij die de biomassastroom aan de poorten van de 
groenestroomproductie-installatie aflevert. Op deze manier kan de groenestroomproducent aanspraak 
maken op de kenmerken vermeld op het betreffende biomassacertificaat voor de toekenning van 
groenestroomcertificaten. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kleinschalige productie-
installaties (<1MW) die gebruik maken van eigen of lokale biomassa, alsook voor alle 
biogasinstallaties. Deze installaties kunnen hun biomassastromen rechtstreeks laten certificeren bij de 
VREG via een door de VREG beheerd certificatieschema. Het betreft een certificatieprocedure die het 
voor kleinschalige productie-installaties praktisch haalbaar maakt om aan de voorwaarden voor de 
toekenning van groenestroomcertificaten te voldoen en die ertoe dient om onredelijke financiële of 
administratieve lasten te vermijden. 

Het bepalen van de biomassakenmerken en het opstellen van een biomassacertificaat dient te 
gebeuren door een erkende certificatie-instantie die deze certificatie uitvoert conform de bepalingen 
van een erkend certificatieschema. De VREG kan daartoe certificatieschema’s en certificatie-instanties 
erkennen. 
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Figuur 2: Conceptuele voorstelling van biomassacertificatie in Vlaanderen 

 

Voor het aantonen van kenmerken met betrekking tot duurzaamheidscriteria van vloeibare biomassa 
bestaan er reeds andere certificatieschema’s, hierna aangeduid als duurzaamheidscertificatieschema’s, 
die hiertoe erkend zijn op Europees niveau. Deze omvatten de zogenaamde vrijwillige schema’s zoals 
onder andere ISCC, NTA 8080 en BioGrace, evenals door de Europese Gemeenschap afgesloten 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten, en nationale schema’s. De VREG zal hiertoe zelf geen 
nieuwe schema’s erkennen. Wel dient binnen het kader van de biomassacertificatie aangetoond te zijn 
dat aan de duurzaamheidscriteria voldaan is via een erkend duurzaamheidscertificatieschema, of een 
combinatie van enkele van deze schema’s. De duurzaamheidscertificatie dient tot en met de laatste 
stap in de productieketen van de biomassastroom en gedurende de volledige gebruiksperiode van het 
biomassacertificaat gegarandeerd te zijn. Voor elk duurzaamheidskenmerk dient op het 
biomassacertificaat aangegeven te worden van welk erkend duurzaamheidscertificatieschema hiertoe 
gebruik wordt gemaakt.  

Deze nota beschrijft verschillende aspecten die betrekking hebben op de certificatie van 
biomassastromen in het kader van de toekenning van groenestroomcertificaten. In het volgende 
hoofdstuk worden de belangrijkste definities, referenties, symbolen en afkortingen vermeld. 
Hoofdstuk 3 schetst het algemene kader met betrekking tot de toekenning van 
groenestroomcertificaten en de kenmerken van biomassastromen die dienen bepaald te worden. Het 
aantonen van deze kenmerken gebeurt aan de hand van een biomassacertificaat. Dit certificaat wordt 
toegelicht in hoofdstuk 4. Een biomassacertificaat dient opgesteld te zijn door een erkende certificatie-
instantie. Hier wordt in hoofdstuk 5 dieper op ingegaan. Certificatie-instanties bepalen de kenmerken 
en controleren de productieketen volgens de specificaties van een certificatieschema dat hiertoe 
erkend is, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 focust op aspecten die betrekking 
hebben op de controle van de biomassacertificatie door de VREG. De verschillende procedures die van 
toepassing zijn bij biomassacertificatie kunnen teruggevonden worden in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 
geeft vervolgens een aantal voorbeeldscenario’s weer. Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de 
overgangsregeling omschreven. Belangrijke aanvullingen en documenten zijn terug te vinden in de 
bijlagen. 
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2 Definities, referenties, symbolen en afkortingen 

2.1 Definities 

De definities uit het Energiedecreet en het Energiebesluit zijn van toepassing op deze nota. De meest 
belangrijke definities worden hieronder herhaald, verder verduidelijkt of bijgevoegd. 

Biobrandstof 

Vloeibare of gasvormige brandstof voor vervoer die geproduceerd is uit biomassa, overeenkomstig art. 
1.1.3, 18°/1 van het Energiedecreet. 

Biomassa  

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong 
uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare 
fractie van industrieel en huishoudelijk afval, overeenkomstig art. 1.1.3, 18°/2 van het Energiedecreet. 

Dit omvat zowel de vloeibare, vaste als gasvormige verschijningsvorm van biomassa. Biogas, stortgas 
en gas uit rioolwaterzuivering worden dus eveneens als biomassa beschouwd. Veen wordt niet als 
biomassa beschouwd overeenkomstig de Europese mededeling 160/2. 

Hernieuwbare energiebron 

Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, 
geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, 
gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogas (Art. 1.1.3, 65° Energiedecreet). 

Marktpartij 

Een natuurlijke- of rechtspersoon die de eigendom of de fysieke controle heeft over biomassa, vanaf 
de oorsprong van deze biomassa tot het finale gebruik of voor één of meerdere stappen in deze 
keten. 

Vloeibare biomassa 

Vloeibare biomassa wordt gedefinieerd als een vloeibare brandstof voor energiedoeleinden andere dan 
vervoer, waaronder elektriciteit, verwarming en koeling, die geproduceerd is uit biomassa, 
overeenkomstig art. 1.1.3, 131°/1 van het Energiebesluit. Dit wordt verder verduidelijkt in de 
Europese mededeling 160/02: ook viskeuze vloeistoffen zoals afgewerkte bak- en braadolie (GFVO), 
dierlijk vet, palmolie, ruwe tallolie en talloliepek zijn begrepen onder de noemer vloeibare biomassa. 
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2.2 Referenties 

Volgende afkortingen worden aangehouden in deze nota:  

Energiebesluit 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 
november 2010 

www.vreg.be/wetgeving 

Energiedecreet 

Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 

www.vreg.be/wetgeving 

Europese mededeling 160/01 

Mededeling van de Commissie over vrijwillige regelingen en standaardwaarden in de EU-regeling 
betreffende de duurzaamheid van biobrandstoffen en vloeibare biomassa (2010/C 160/01) 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0001:01:NL:HTML 

Europese mededeling 160/02 

Mededeling van de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van de duurzaamheidsregeling 
van de EU voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa en over boekingsregels voor biobrandstoffen 
(2010/C 160/02) 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0008:01:NL:HTML 

Europese richtlijn hernieuwbare energiebronnen 

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG 

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:NL:HTML 

MEDE-2008-2 

Mededeling van de VREG van 8 juli 2008 met betrekking tot de toepassing van artikel 15 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking 
uit hernieuwbare energiebronnen betreffende de aanvaardbaarheid voor de certificatenverplichting 
van groenestroomcertificaten voor elektriciteitsproductie uit houtstromen  

www.vreg.be/mede-2008-2 

MEDE-2013-3 

Mededeling van de VREG van 28 mei 2013 met betrekking tot de concrete toepassing door de VREG 
van het Energiedecreet en het Energiebesluit met betrekking tot warmtekracht-certificaten en 
groenestroomcertificaten voor alle energiebronnen met uitzondering van zonne-energie 

www.vreg.be/mede-2013-3 
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2.3 Symbolen en afkortingen 

• BKGER : broeikasgasemissiereductie; 

• BRUGEL : BRUxelles Gaz ELectricité; 

• CWAPE : Commission Wallonne Pour l’Energie; 

• Etrp : de transportenergie nodig om de biomassa te transporteren vanuit het buitenland tot 
aan de grens van het Vlaams gewest; 

• Etrp,spec : het specifieke primaire energieverbruik voor transport uitgedrukt in kWh/(kg.km) 

• Ehd : het energieverbruik van de hulpdiensten van de productie-installatie; 

• Evb : de voorbehandelingsenergie, dit is de energie nodig om de biomassa geschikt te maken 
voor elektriciteitsproductie; 

• EGSC : de netto-elektriciteitsproductie; 

• Ebruto : de bruto-elektriciteitsproductie, zoals gemeten aan de klemmen van de generator; 

• VREG : Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt; 
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3 Toekenning van groenestroomcertificaten 

De VREG staat in voor de toekenning van groenestroomcertificaten in Vlaanderen. Hiertoe kunnen 
productie-installaties die in het Vlaamse Gewest elektriciteit opwekken uit hernieuwbare bronnen 
(zoals onder andere biomassa) een aanvraag indienen bij de VREG. De VREG beoordeelt dit 
aanvraagdossier waarna een berekening volgt van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten 
en de aanvaardbaarheid hiervan. Om deze taken uit te kunnen voeren, dient de VREG te beschikken 
over voldoende informatie betreffende verschillende aspecten van de aangewende biomassastromen, 
ook kenmerken van biomassastromen genoemd.  

De volgende twee subsecties schetsen kort het achterliggend kader van de bepaling van het aantal 
groenestroomcertificaten en de aanvaardbaarheid hiervan. In de derde subsectie wordt dieper 
ingegaan op de verschillende biomassakenmerken die nodig zijn om deze taken uit te kunnen voeren. 

3.1 Aantal groenestroomcertificaten 

De VREG kent groenestroomcertificaten toe voor de netto-elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen, zoals biomassa. Voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013 betreft dit één 
groenestroomcertificaat per 1 000 kWh elektriciteit. Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 
krijgen certificaten met toepassing van bandingfactoren. Deze bandingfactoren worden berekend door 
het Vlaams Energieagentschap. De netto geproduceerde elektriciteit uit biomassa (EGSC) wordt dan 
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor (BF) om het aantal toe te kennen 
groenestroomcertificaten (GSC) te bepalen; 

 

GSC = EGSC * BF . 

 

Het begrip ‘netto’ houdt in dat alle energie die verbruikt wordt door het eventuele transport van 
biomassa vanuit het buitenland, de eventuele voorbehandeling die nodig is om de hernieuwbare 
energiebron geschikt te maken voor elektriciteitsproductie, en de hulpdiensten van de productie-
installatie, dient afgetrokken te worden van de gemeten bruto elektriciteitsproductie uit biomassa. De 
teeltenergie of energie die nodig is voor de eventuele voorbereiding van land, cultivatie en oogst 
wordt in de berekening van de netto-elektriciteitsproductie door de VREG niet in rekening gebracht. In 
tabel 1 (zie sectie 1.2) staat de teeltenergie daarom aangegeven als ‘niet van toepassing’.  

Om de netto-elektriciteitsproductie te kunnen berekenen, dient de VREG bijgevolg op de hoogte te 
zijn van de verschillende parameters met betrekking tot het energieverbruik om zo tot een specifieke 
berekeningsformule te komen voor iedere installatie. De berekening van de netto-
elektriciteitsproductie wordt verder toegelicht in sectie ‘3.3.1 Energieverbruiken’. 

3.2 Aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten 

Bepaalde vormen van groenestroomproductie worden bewust niet, of minder, ondersteund, zoals 
vastgelegd in artikel 6.1.16 van het Energiebesluit. Het gaat om zeer uitzonderlijke gevallen waarin 
het verminderen, of onthouden, van steun maatschappelijk verantwoord lijkt. In zulke gevallen krijgt 
een deel van de toegekende groenestroomcertificaten de vermelding ‘niet-aanvaardbaar’, wat erop 
wijst dat ze niet kunnen worden voorgelegd voor de jaarlijkse quotumverplichting, deze certificaten 
hebben de facto geen financiële waarde. Voor biomassa zijn de belangrijkste voorbeelden hiervan 
elektriciteitsopwekking uit a) afvalstromen die nog in aanmerking komen voor materiaalrecyclage of 
niet verwerkt worden conform de bepalingen van het sectorale uitvoeringsplan dat van toepassing is; 
b) houtstromen die ook voor industriële verwerking geschikt zijn; of c) vloeibare biomassa die niet aan 
de duurzaamheidscriteria voldoet. 
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De VREG dient bijgevolg over nauwkeurige informatie te beschikken omtrent de kenmerken van de 
aangewende biomassastromen om te bepalen of deze al dan niet aanleiding geven tot aanvaardbare 
groenestroomcertificaten. 

3.3 Kenmerken van biomassastromen 

De kenmerken die nodig zijn om het aantal uit te reiken groenestroomcertificaten te bepalen zijn de 
voorbehandelingsenergie en de transportenergie. De teeltenergie dient hierbij niet in rekening 
gebracht te worden. De voorbehandelings- en transportenergie dienen voor alle biomassastromen 
bepaald te worden. Beide kenmerken worden toegelicht in de sectie ‘3.3.1 Energieverbruiken’. 

De kenmerken die betrekking hebben op de aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten zijn de 
kenmerken  

• ‘advies OVAM inzake energetische valorisatie’ en ‘groenfactor’, zie sectie ‘3.3.2 
Aanvaardbaarheid van afvalstromen’,  

• ‘korte omloophout’, ‘hout dat geen industriële grondstof is’, zie sectie ‘3.3.3 Aanvaardbaarheid 
van houtstromen’, en  

• de duurzaamheidskenmerken, zie sectie ‘3.3.4 Duurzaamheidskenmerken’.  

Een overzicht van alle kenmerken en op welk soort biomassa deze van toepassing zijn, is terug te 
vinden in tabel 1 in sectie ‘1.2 Toepassingsgebied’. 

3.3.1 Energieverbruiken 

De VREG kent groenestroomcertificaten toe voor de netto-elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen. Dit houdt in dat er minder groenestroomcertificaten worden toegekend naarmate er 
meer energie nodig was om de groene stroom te produceren. Volgende energieverbruiken worden 
met name in mindering gebracht ter bepaling van deze netto-elektriciteitsproductie overeenkomstig 
art. 6.1.13, §2 van het Energiebesluit: 

• Evb : de voorbehandelingsenergie, dit is de energie nodig om de biomassa geschikt te maken 
voor elektriciteitsproductie; 

• Etrp : de transportenergie nodig om de biomassa te transporteren; 

• Ehd : het energieverbruik van de hulpdiensten van de productie-installatie. 

Dit wordt algemeen weergegeven in de volgende formule, waarin EGSC staat voor de netto-
groenestroomproductie en Ebruto voor de bruto-elektriciteitsproductie, zoals gemeten aan de klemmen 
van de generator: 

 

EGSC = Ebruto – Ehd – Evb – Etrp . 

 

De termen ‘voorbehandeling’ van de biomassa en ‘hulpdiensten’ van de productie-installatie worden 
samen begrepen onder de term ‘utiliteitsvoorzieningen’. 

Aangezien de hulpdiensten intrinsiek verbonden zijn aan de productie-installatie en in veel mindere 
mate afhangen van de aangewende biomassastroom, worden deze als een kenmerk van de productie-
installatie beschouwd en niet als kenmerk van een biomassastroom. De hulpdiensten vallen bijgevolg 
buiten de scope van deze nota. Ter verduidelijking wordt de term ‘hulpdiensten’ hieronder eveneens 
toegelicht. 
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Voorbehandelingsenergie 

Onder ‘voorbehandelingsenergie’ wordt de gemeten elektriciteitsafname of de equivalente 
elektriciteitsafname verstaan die nodig is om de gebruikte hernieuwbare energiebron voor 
elektriciteitsopwekking geschikt te maken, overeenkomstig art. 6.1.13. §2 van het Energiebesluit.  

Bij de bepaling van de voorbehandelingsenergie wordt steeds gerekend vanaf de oogst van de 
producten en vanaf het laatste ontstaan als afval tot aan het finale gebruik als hernieuwbare 
energiebron voor groenestroomproductie. De voorbehandelingsenergie omvat dus niet het 
brandstofverbruik van de oogstmachines op het veld, maar wel de verdere verwerking in de 
productieketen van de biomassastroom zoals persing, raffinage, opzuivering, voorverwarming etc. 

Transportenergie 

Indien biomassa wordt ingevoerd in België, wordt het equivalente elektriciteitsverbruik voor het 
transport van deze ingevoerde biomassa tot aan de grens van het Vlaamse Gewest in mindering 
gebracht ter bepaling van de netto-elektriciteitsproductie, overeenkomstig art. 6.1.12, van het 
Energiebesluit. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor dierlijk afval wanneer aangetoond wordt 
dat het transport hiervan voortvloeit uit een wettelijke verplichting voor het transport van dierlijk afval 
zoals vastgelegd in art. 6.1.12 van het Energiebesluit. 

Voor de bepaling van de transportenergie wordt de volledige productieketen van de biomassa 
beschouwd vanaf de oogst voor producten en vanaf het laatste ontstaan als afval voor afvalstoffen. 

Energieverbruik van de hulpdiensten 

Onder ‘hulpdiensten’ wordt het energieverbruik van de utiliteitsvoorzieningen die horen bij de 
productie-installatie verstaan, overeenkomstig art. 6.1.13. §2 van het Energiebesluit. De hulpdiensten 
zijn een kenmerk van de productie-installatie en bevinden zich meestal dan ook vlakbij de productie-
installatie. Het betreffen alle voorzieningen die nodig zijn voor de goede werking van de installatie, die 
er niet zouden zijn wanneer de productie-installatie er zelf niet zou zijn: ventilatie, smering, koeling, 
pompen, etc. Ook het energieverbruik van de productie-installatie bij stilstand valt onder de noemer 
hulpdiensten, aangezien dit energieverbruik er niet zou zijn wanneer de productie-installatie er zelf 
niet zou zijn.  

Zoals ook reeds hierboven aangegeven vallen de hulpdiensten buiten de scope van deze nota. 

3.3.2 Aanvaardbaarheid van afvalstromen 

Voor productie-installaties die elektriciteit opwekken uit afvalstoffen bepaalt de OVAM de hoeveelheid 
energie die in aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten overeenkomstig 
artikel 6.1.10 van het Energiebesluit. Hierbij zijn de kenmerken ‘advies OVAM inzake energetische 
valorisatie’ en ‘groenfactor’ van toepassing. 

Advies OVAM inzake energetische valorisatie 

Overeenkomstig artikel 6.1.16, §1, 7°, e) en f) van het Energiebesluit geeft de OVAM voor iedere 
afvalstroom een advies aan de VREG inzake het in aanmerking komen van de betroffen afvalstroom 
voor energetische valorisatie. Indien de afvalstroom nog in aanmerking komt voor materiaalrecyclage, 
of indien de afvalstroom niet verwerkt wordt conform de bepalingen van het van toepassing zijnde 
sectorale uitvoeringsplan zal het advies van de OVAM ongunstig zijn.  In dat geval komt de elektriciteit 
die opgewekt wordt door middel van deze afvalstroom immers niet in aanmerking voor de toekenning 
van aanvaardbare groenestroomcertificaten.  
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Groenfactor 

De groenfactor of het groenpercentage van een afvalstroom is de hoeveelheid energie die in 
aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten van de betreffende afvalstroom, 
overeenkomstig art. 6.1.10 van het Energiebesluit. Indien een afvalstroom uit verschillende fracties 
bestaat komt het groenpercentage van de afvalstroom overeen met het gewogen gemiddelde van de 
groenpercentages van de fracties, waarbij de weging over de verschillende fracties gebeurd aan de 
hand van hun massapercentage en hun onderste verbrandingswaarde op natte basis. De formule voor 
netto-groenestroomproductie EGSC (zie sectie ‘3.3.1 Energieverbruiken’) wordt in dat geval:  

 

EGSC = G * (Ebruto – Ehd) – Evb – Etrp . 

 

waarin G staat voor groenfactor en de andere parameters gelijk zijn aan deze in de formule in sectie 
‘3.3.1 Energieverbruiken’.  

3.3.3 Aanvaardbaarheid van houtstromen 

Niet alle houtstromen geven aanleiding tot de toekenning van aanvaardbare groenestroomcertificaten, 
zoals nader bepaald in art. 6.1.16, §1, 7° van het Energiebesluit. Indien aangetoond wordt dat de 
houtstromen vallen onder de noemer ‘korte omloophout’ of ‘houtstromen die niet gebruikt worden als 
industriële grondstof’ komen deze wel in aanmerking voor de toekenning van aanvaardbare 
groenestroomcertificaten. 

Korte omloophout 

De definitie van het begrip ‘korte omloophout’ is terug te vinden in artikel 1, §2, 15° van het 
Energiebesluit en luidt ‘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’. Verder toelichting hierover wordt weergegeven in MEDE-2008-2. 

Houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof 

Na overleg met Cobelpa en Fedustria, en na een publieke consultatie van de ontwerpversie van 
MEDE-2008-2, werd een lijst opgesteld van houtstromen die vallen binnen de categorie ‘houtstromen 
die niet gebruikt worden als industriële grondstof’. Deze lijst is terug te vinden in MEDE-2008-2. 

3.3.4 Duurzaamheidskenmerken  

Voor groenestroomproductie uit vloeibare biomassa (of de vergisting ervan) worden enkel 
aanvaardbare groenestroomcertificaten uitgereikt indien voldaan is aan de duurzaamheidscriteria, 
vermeld in art. 6.1.16, § 1/1 van het Energiebesluit. Deze duurzaamheidscriteria omvatten één 
criterium gerelateerd aan de uitstoot van broeikasgas en vier landgerelateerde duurzaamheidscriteria:   

• broeikasgasemissiereductie (BKGER) (Energiebesluit art. 6.1.16, §1/2) 

• land met een grote biodiversiteit (Energiebesluit art. 6.1.16, §1/3) 

• land met hoge koolstofvoorraden (Energiebesluit art. 6.1.16, §1/4) 

• land dat veengebied was (Energiebesluit art. 6.1.16, §1/5) 

• landbouwgrondstoffen geteeld in de Gemeenschap (Energiebesluit art. 6.1.16, §1/6) 

De duurzaamheidskenmerken worden vastgelegd op het biomassacertificaat en geven weer of de 
betroffen biomassastroom voldoet aan het overeenkomstige duurzaamheidscriterium. Zo geeft het 
duurzaamheidskenmerk ‘broeikasgasemissiereductie’ aan of de in art. 6.1.16, §1/2 van het 
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Energiebesluit vermelde broeikasgasemissiereductie werd aangetoond. Aangezien de 
broeikasgasemissiereductie onder andere afhangt van het finaal gebruik van de biomassastroom 
wordt op het biomassacertificaat aangegeven of de vooropgestelde broeikasgasemissiereductie 
behaald werd voor toepassing van de biomassastroom in: a) elektriciteitsproductie, b) warmte-
krachtkoppeling, c) warmteproductie. Voor de vier landgerelateerde duurzaamheidskenmerken bestaat 
de vermelding op het biomassacertificaat erin of al dan niet voldaan is aan het overeenkomstige 
duurzaamheidscriterium.  

In tegenstelling tot de bepalingen met betrekking tot de voorbehandelingsenergie, zijn de 
duurzaamheidscriteria van toepassing op de ganse keten inclusief de teelt en de oogst; dus o.a. ook 
het meststoffengebruik, de landbewerking, het zaaien en het oogsten worden in rekening gebracht.  

Merk op dat overeenkomstig het Energiebesluit art. 6.1.16, §1, 6° ook voor de vloeibare biomassa die 
vergist wordt tot biogas voor elektriciteitsproductie enkel aanvaardbare groenestroomcertificaten 
kunnen worden toegekend in zoverre voldaan is aan de duurzaamheidscriteria. De VREG veronderstelt 
dat in deze gevallen automatisch aan de duurzaamheidscriteria voldaan is indien de biomassastroom 
aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: 

• de biomassastroom is dierlijke mest of een vloeibare afvalstroom, en 
• de afstand waarover de biomassastroom wordt getransporteerd, dit is de transportafstand 

tussen de plaats van collectie van de mest of het laatste ontstaan als afval en de 
groenestroomproductie-installatie, bedraagt maximaal 200 km. 
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4 Biomassacertificaat 

Het aantonen van kenmerken van biomassastromen zoals weergegeven in sectie ‘3.3 Kenmerken van 
biomassastromen’ gebeurt aan de hand van een biomassacertificaat. Een biomassacertificaat dient 
opgesteld te zijn in uitvoering van een erkend certificatieschema door een erkende certificatie-
instantie. Bepalingen met betrekking tot certificatie-instanties en certificatieschema’s worden 
toegelicht in de volgende hoofdstukken 5 en 6. In hoofdstuk 4 ligt de focus op het biomassacertificaat 
zelf: wat is een biomassacertificaat, waarvoor dient het en wat moet er zeker op vermeld staan. 

4.1 Wat is een biomassacertificaat en waarvoor dient het? 

Een biomassacertificaat wordt gekenmerkt door een unieke referentiecode en bevat informatie die 
door een erkende certificatie-instantie in uitvoering van een erkend certificatieschema werd bepaald 
voor een specifieke biomassastroom van een specifieke biomassaleverancier. Het bestaat uit twee 
delen: 1) identificatiegegevens en 2) een overzicht van de biomassakenmerken.  

De kenmerken vermeld op het biomassacertificaat zullen door de VREG worden toegepast bij de 
maandelijkse bepaling van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten en om na te gaan of 
deze certificaten al dan niet de vermelding ‘aanvaardbaar’ krijgen. Indien de VREG niet over een 
geldig biomassacertificaat beschikt, terwijl dit nodig is voor het vaststellen van het aantal 
aanvaardbare groenestroomcertificaten, kunnen er voor de geproduceerde elektriciteit op basis van 
deze specifieke biomassastroom geen aanvaardbare groenestroomcertificaten toegekend worden.  

De aanvrager van groenestroomcertificaten is er voor verantwoordelijk dat de nodige biomassa-
certificaten verworven worden voor de toekenning van groenestroomcertificaten. Dit kan via de 
aankoop van een biomassastroom met bijhorend biomassacertificaat. Het biomassacertificaat dient in 
dat geval verworven te worden door de marktpartij die de biomassastroom aan de poorten van de 
groenestroomproductie-installatie aflevert en dient samen met de betroffen biomassastroom aan de 
groenestroomproducent overgemaakt te worden. Op deze manier kan de groenestroomproducent 
aanspraak maken op de kenmerken vermeld op het betreffende biomassacertificaat voor de 
toekenning van groenestroomcertificaten. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kleinschalige 
productie-installaties die gebruik maken van eigen of lokale biomassa, alsook voor alle 
biogasinstallaties. Deze installaties kunnen hun biomassastromen rechtstreeks laten certificeren bij de 
VREG via een door de VREG beheerd certificatieschema. De VREG zal er in dat geval zelf voor zorgen 
dat de nodige biomassacertificaten aangemaakt worden. In sectie ‘6.9 Certificatieschema beheerd 
door de VREG’ wordt dieper ingegaan op het concept van dit schema en de voorwaarden waaraan 
voldaan moet zijn om hierop aanspraak te maken. 

In alle gevallen dient een aanvrager van groenestroomcertificaten de VREG op voorhand op de hoogte 
te stellen van de verschillende leveranciers en desgevallend de verschillende soorten 
biomassastromen per leverancier die hij zal afnemen met het oog op groenestroomproductie. Dit kan 
eenvoudig door opgave van de unieke referenties van de verschillende biomassacertificaten voor de 
betreffende biomassastromen. 

Een biomassacertificaat is maximaal twee jaar geldig en kan gedurende de volledige periode van 
geldigheid gebruikt worden om kenmerken van een bepaalde biomassastroom vast te leggen, zolang 
aangetoond kan worden dat minstens aan de kenmerken op het certificaat voldaan is. Het 
biomassacertificaat kan bijgevolg voor meerdere leveringen van eenzelfde biomassastroom door 
eenzelfde leverancier gebruikt worden. Van zodra niet meer aan de kenmerken op het 
biomassacertificaat voldaan is of wanneer de geldigheid van het certificaat vervallen is, dient een 
nieuw biomassacertificaat voorgelegd te worden. Indien verschillende loten van eenzelfde 
biomassastroom en van eenzelfde biomassaleverancier aanleiding geven tot een verschillend resultaat 
voor een bepaald kenmerk, dan dient hiervoor de meest conservatieve waarde genomen te worden. 
Dit betekent dat het in rekening brengen van de werkelijke waarde van de kenmerken steeds 
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aanleiding zou geven tot eenzelfde of hoger aantal aanvaardbare groenestroomcertificaten. Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van onderstaand voorbeeld. 

Voorbeeld: Op het biomassacertificaat voor koolzaadolie van leverancier X wordt voor het 
kenmerk transportenergie een waarde vermeld gelijk aan 15 kWh per ton koolzaad. Deze 
waarde komt overeen met de transportenergie die maximaal nodig is om koolzaadolie van 
leverancier X tot aan de grenzen van het Vlaamse Gewest te transporteren. Dit betekent 
tevens dat dit biomassacertificaat enkel gebruikt mag worden voor deze loten koolzaadolie 
van leverancier X die niet meer dan 15 kWh aan energie verbruiken voor transport. Voor de 
toekenning van groenestroomcertificaten zal met deze maximale transportenergie van 15 kWh 
gerekend worden voor alle leveringen onder dat biomassacertificaat. Vanaf het moment dat 
leverancier X een lot koolzaadolie zou willen leveren met een hoger energieverbruik voor 
transport dan 15 kWh per ton koolzaadolie, dient hiervoor een nieuw biomassacertificaat 
opgesteld te worden. Deze koolzaadolie zou immers aanleiding geven tot een lager aantal 
aanvaardbare groenestroomcertificaten aangezien meer energie dient afgetrokken te worden 
van de bruto energieproductie uit koolzaadolie. 

Indien er grote verschillen zijn in de waarde van een bepaald kenmerk voor verschillende loten van 
eenzelfde biomassastroom en eenzelfde leverancier, en indien dit een significant effect heeft op de 
berekening van het aantal groenestroomcertificaten, kan geopteerd worden om deze biomassastroom 
verder op te delen en hiervoor meerdere biomassacertificaten in te leveren, zoals aangegeven in 
figuur 3. Op elk certificaat dient dan deze verdere specificatie duidelijk vermeld te worden. 

 

 
Figuur 3: Schematische voorstelling van verschillende biomassacertificaten per biomassaleverancier 

 

4.2 Vermeldingen op het biomassacertificaat 

Om als geldig beschouwd te kunnen worden, dient een biomassacertificaat verplicht een aantal zaken 
te vermelden. Dit betreft informatie met betrekking tot de identificatie van het biomassacertificaat, de 
biomassastroom en de biomassaleverancier, alsook een waarde voor elk van de relevante biomassa-
kenmerken. In geval van vloeibare biomassa dient aangegeven te worden van welke Belgische of 
Europese schema’s voor het aantonen van de duurzaamheidseisen gebruik gemaakt wordt. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van de informatie die het biomassacertificaat minstens dient te bevatten. 
In sectie ‘6.5 Opstelling van het biomassacertificaat’ wordt verduidelijkt hoe deze gegevens bepaald 
dienen te worden. 

Een biomassacertificaat dient minstens de volgende informatie te bevatten: 

• Unieke referentiecode van het biomassacertificaat; 

• Datum van toekenning; 

• Identiteit van de finale biomassaleverancier die het biomassacertificaat aanlevert; 
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• Identificatie van de biomassastroom; 

• Identificatie van de productieketen; 

• Land van oorsprong van de biomassastroom en NUTS 2-regio indien van toepassing onder 
kenmerk 6; 

• Minimale gedekte hoeveelheid van de biomassastroom op jaarbasis; 

• Kenmerk 1: de maximale voorbehandelingsenergie; 

• Kenmerk 2: de maximale transportenergie; 

In geval van afvalstromen dient het biomassacertificaat ook bijkomende informatie te bevatten 
overeenkomstig het formele advies en de beslissing van OVAM: 

• Kenmerk 3: het advies van de OVAM inzake de energetische valorisatie van de afvalstroom; 

• Kenmerk 4: de groenfactor van de afvalstroom; 

In geval van houtstromen dient het biomassacertificaat ook bijkomende informatie te bevatten: 

• Kenmerk 5: of de biomassastroom al dan niet onder de noemer ‘korte omloophout’ valt; 

• Kenmerk 6: of de biomassastroom al dan niet onder de noemer ‘hout dat geen industriële 
grondstof is’ valt; 

In geval van vloeibare biomassa dient het biomassacertificaat ook bijkomende informatie te bevatten: 

• Kenmerk 7: naleving van het criterium ‘broeikasgasemissiereductie’ voor finaal gebruik van de 
biomassastroom in a) elektriciteitsproductie, b) warmte-krachtkoppeling, c) warmteproductie 
met vermelding van de overeenkomstige broeikasgasemissiereducties, het al dan niet gebruik 
van actuele data, de eventuele bonus voor hersteld aangetast land en de eventuele factor 
voor emissiereductie door koolstofopslag in de bodem; 

• Kenmerk 8: naleving van het criterium ‘land met grote biodiversiteit’;  

• Kenmerk 9: naleving van het criterium ‘land met hoge koolstofvoorraden’; 

• Kenmerk 10: naleving van het criterium ‘land dat veengebied was’; 

• Kenmerk 11: naleving van het criterium ‘landbouwgrondstoffen geteeld in de Gemeenschap’; 

• Voor kenmerk 7 tot en met 11: het duurzaamheidscertificatieschema2 of de 
duurzaamheidscertificatieschema’s waarmee dit wordt aangetoond. 

4.3 Toekenning van biomassacertificaten 

De erkende certificatie-instantie die instaat voor de toekenning van het biomassacertificaat dient 
ervoor te zorgen dat de nodige informatie is opgenomen in het biomassacertificaat. Indien niet alle 
nodige gegevens op het biomassacertificaat aanwezig zijn, kan dit certificaat niet als geldig 
beschouwd worden. 

De VREG beheert een centrale databank waarin alle biomassacertificaten en bijhorende informatie 
geregistreerd worden. De informatie vermeld op het biomassacertificaat (zie sectie 4.2 Vermeldingen 
op het biomassacertificaat) wordt op digitale wijze publiek beschikbaar gesteld, zodat iedereen 
bijvoorbeeld de geldigheidsduur en de kenmerken van een biomassacertificaat aan de hand van de 

                                                
2 Zie sectie ‘6.6 Erkende certificatieschema’s’ voor meer toelichting omtrent het begrip 
‘duurzaamheidscertificatieschema’. 
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unieke referentiecode kan opzoeken. De manier waarop de VREG omgaat met deze gegevens staat 
beschreven in MEDE-2010-13 in overeenkomst met het Decreet Openbaarheid Bestuur4.  

  

                                                
3 Mededeling van de VREG van 18 mei 2010 met betrekking tot het beleid van de VREG inzake (actieve en 
passieve) openbaarheid en het kwalificeren als, en omgaan met, vertrouwelijke gegevens. 
http://www.vreg.be/mede-2010-1 

4 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=15 



 

Consultatiedocument certificatie biomassa 

 

03/02/2014 

 

 

  Pagina 21 van 54 

5 Certificatie-instanties 

Onder de term ‘certificatie-instantie’ verstaat de VREG een onpartijdig rechtspersoon die 
biomassacertificaten opstelt voor marktpartijen in uitvoering van een erkend certificatieschema, en die 
de naleving van de eisen met betrekking tot het aantonen van biomassakenmerken controleert over 
de volledige productieketen van een biomassastroom en gedurende de volledige geldigheidsduur van 
het biomassacertificaat. 

De VREG staat in voor de erkenning van certificatie-instanties met betrekking tot het 
toepassingsdomein ‘certificatie van biomassa’ zoals beschreven in deze nota. In dit hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op de bepalingen die betrekking hebben op de erkenning van een certificatie-
instantie door de VREG. Sectie 5.1 omvat de voorwaarden waaraan een certificatie-instantie moet 
voldoen om door de VREG erkend te worden. Sectie 5.2 geeft vervolgens aan welke (gedeeltelijke) 
erkenningen van certificatie-instanties reeds bestaan. Tot slot worden in sectie 5.3 de bepalingen 
weergegeven met betrekking tot het beëindigen van een erkenning. De procedure voor het indienen 
van een aanvraag ter erkenning wordt gegeven in sectie ‘8.1 Aanvraag ter erkenning van een 
certificatie-instantie door de VREG’. 

5.1 Erkenning van een certificatie-instantie door de VREG 

Om erkend te worden, moet een certificatie-instantie in zijn erkenningsaanvraag, zie ook sectie ‘8.1 
Aanvraag ter erkenning van een certificatie-instantie door de VREG’, aantonen dat de instantie voldoet 
aan alle onderstaande voorwaarden: 

• rechtspersoonlijkheid bezitten en onpartijdig zijn, dit wil zeggen: geen enkele band hebben 
met de gecontroleerde marktpartijen, of de belangen van deze; 

• geaccrediteerd zijn door BELAC5, of door een accreditatieorganisatie die behoort tot het 
“Multilateral Agreement” (MLA) van de EA6, overeenkomstig de norm NBN EN ISO/IEC 
17065:2012 ten behoeve van de instellingen die overgaan tot de certificatie van producten, 
processen en diensten (BELAC 2-302 Rev 3-2007 en de latere wijzigingen ervan), of 
gelijkwaardig, met betrekking tot het toepassingsdomein 'certificatie biomassa' zoals bedoeld 
in deze nota; 

• beschikken over een controleerbaar systeem voor bewijs van naleving van de eisen inzake de 
toegepaste certificatie, waarbij bewijzen bijgehouden worden voor een periode van minimum 
5 jaar en verantwoordelijkheid wordt opgenomen voor het verschaffen van informatie met 
betrekking tot de controle hierop door de VREG; 

• zich ertoe verbinden om jaarlijks overeenkomstig de verwachtingen van de VREG een verslag 
over te maken waarin informatie is opgenomen met betrekking tot de functie van de 
certificatie-instelling binnen het domein 'certificatie biomassa' zoals bedoeld in deze nota. 

5.2 Erkende certificatie-instanties 

Op het moment van publicatie van deze nota is er nog geen enkele certificatie-instantie erkend door 
de VREG voor de toekenning van biomassacertificaten. De reden hiervoor is dat een certificatie-
instantie geaccrediteerd dient te zijn voor de toepassing van een erkend certificatieschema alvorens 
erkend te kunnen worden door de VREG. Op het moment van publicatie van deze nota bestaat er 
echter nog geen enkel erkend certificatieschema. Er dient dus eerst een certificatieschema opgesteld 
en erkend te worden opdat certificatie-instanties erkend kunnen worden. 

                                                
5 Belgische accreditatie-instelling: http://economie.fgov.be/belac.jsp 

6 European co-operation for Accreditation: http://www.european-accreditation.org 
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Voor het bepalen van de kenmerken met betrekking tot de duurzaamheidscriteria van vloeibare 
biomassastromen erkent de VREG impliciet de certificatie-instanties indien en voor zover deze werden 
geaccrediteerd voor certificatie van Europees erkende vrijwillige schema’s (zie sectie ‘6.6 Erkende 
certificatieschema’s’) of indien en voor zover deze hiertoe erkend werden door: 

• de Europese Commissie; of 
• een andere lidstaat van de Europese Unie; of 
• middel van een bilaterale of multilaterale overeenkomst die de Europese Gemeenschap heeft 

afgesloten met een derde land. 

Deze impliciete erkenning betreft echter enkel het vaststellen van één of meerdere 
duurzaamheidskenmerken. Om ook voor de toekenning van biomassacertificaten erkend te worden 
door de VREG zal een dergelijke certificatie-instantie daartoe een erkenningsaanvraag bij de VREG 
moeten indienen. Een dergelijke erkenningsaanvraag heeft steeds betrekking op alle kenmerken 
alsook op de toekenning van biomassacertificaten. 

Om erkend te worden door de VREG als certificatie-instantie voor de toekenning van 
biomassacertificaten dient een certificatie-instantie niet noodzakelijkerwijze geaccrediteerd te zijn voor 
een duurzaamheidscertificatieschema waarmee de duurzaamheidskenmerken worden aangetoond. 
Sectie ‘6.4.13 Kenmerk 7-11: Duurzaamheidscriteria’ geeft hierover meer informatie. 

De VREG maakt een digitale lijst van alle erkende certificatie-instanties publiek beschikbaar. 

5.3 Beëindigen van de erkenning van een certificatie-instantie 

In het geval een certificatie-instantie impliciet erkend werd door de VREG voor het vaststellen van één 
of meerdere duurzaamheidskenmerken zoals beschreven in de sectie ‘5.2 Erkende certificatie-
instanties’, zal de VREG deze erkenning automatisch beëindigen wanneer de oorspronkelijke 
erkenning waarop de VREG zich heeft gebaseerd werd ingetrokken, opgeschort, beëindigd na een 
vooropgestelde periode, of op een andere manier werd stopgezet. 

De VREG zal de erkenning van niet-impliciet erkende certificatie-instanties beëindigen wanneer niet 
meer voldaan is aan één van de voorwaarden om als certificatie-instantie erkend te worden door de 
VREG zoals weergegeven in sectie ‘5.1 Erkenning van een certificatie-instantie door de VREG’. 

De VREG zal tevens de erkenning beëindigen wanneer de certificatie-instantie niet binnen de periode 
van één jaar volgend op de eerste erkenning de taken als certificatie-instantie heeft uitgevoerd, of, 
wanneer deze taken wel reeds werden uitgevoerd, indien dit niet meer gebeurde gedurende een 
periode van meer dan één jaar. 
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6 Certificatieschema’s 

Onder de term ‘certificatieschema’ verstaat de VREG een geheel van schriftelijke bepalingen dat tot 
doel heeft kenmerken van een bepaalde biomassastroom aan te tonen en vast te leggen in een 
biomassacertificaat, en te garanderen dat aan de eisen met betrekking tot certificatie van deze 
biomassastroom voldaan is doorheen de volledige productieketen en gedurende de volledige periode 
waarin het biomassacertificaat geldig is. Het certificatieschema is aldus opgevat dat elke marktpartij 
verantwoordelijk is voor haar eigen activiteit. De uitvoering en de betaling van de controles hierop 
worden door het certificatieschema ten laste genomen. 

De VREG staat in voor de erkenning van certificatieschema’s. In sectie ‘6.1 Erkenning van een 
certificatieschema door de VREG’ worden de voorwaarden weergegeven waaraan een 
certificatieschema dient te voldoen om door de VREG erkend te worden. Sectie 6.2 tot en met 6.5 
omvatten alle bepalingen die hiertoe in een certificatieschema opgenomen dienen te zijn. Deze 
bepalingen hebben betrekking op: 

• De organisatie van het certificatieschema zoals onder andere verantwoordelijkheden, 
kwaliteits- en risicobeheer, en behandeling van klachten, weergegeven in sectie 6.2; 

• De organisatie van de certificatie zoals onder andere de eisen met betrekking tot de 
certificatie-instantie, het auditteam en de audits, de controle, de massabalans, 
groepscertificatie en documentatie, zoals weergegeven in sectie 6.3; 

• De bepaling van biomassakenmerken waaronder de energieverbruiken, de aanvaardbaarheid 
van afvalstromen en houtstromen, en de duurzaamheidskenmerken, zoals weergegeven in 
sectie 6.4; 

• De opstelling van het biomassacertificaat, zoals weergegeven in sectie 6.5. 

De VREG zal bestaande certificatieschema’s op regelmatige basis controleren en beoordelen. De 
manier waarop dit gebeurt, wordt toegelicht in sectie ‘6.7 Periodieke beoordeling van een 
certificatieschema’. In sectie 6.8 worden de bepalingen weergegeven met betrekking tot het 
beëindigen van een erkenning. 

In welbepaalde gevallen zal de VREG zelf de certificatie van de biomassa uitvoeren om onredelijke 
financiële of administratieve lasten voor producenten, leveranciers en gebruikers van 
biomassastromen te vermijden. Dit betreft biogasinstallaties en kleinschalige groenestroomproductie-
installaties waar enkel gebruik gemaakt wordt van eigen of lokale biomassa. De specifieke 
voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen om hierop aanspraak te maken en de wijze 
waarop de VREG de certificatie van de biomassa zal uitvoeren, worden beschreven onder ‘6.9 
Certificatieschema beheerd door de VREG’. 

6.1 Erkenning van een certificatieschema door de VREG 

Om erkend te worden door de VREG als certificatieschema voor het aantonen van kenmerken van 
biomassastromen in het kader van de toekenning van groenestroomcertificaten moet er aan een 
aantal voorwaarden voldaan zijn: 

• het certificatieschema is accuraat, betrouwbaar en beschermd tegen fraude;  

• het certificatieschema is geaccrediteerd door BELAC7, of door een accreditatieorganisatie die 
behoort tot het “Multilateral Agreement” (MLA) van de EA8, overeenkomstig de norm NBN EN 
ISO/IEC 17067:2013 inzake grondbeginselen van productcertificatie en richtlijnen voor 

                                                
7 Belgische accreditatie-instelling: http://economie.fgov.be/belac.jsp 

8 European co-operation for Accreditation: http://www.european-accreditation.org 
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productcertificatieschema’s, of gelijkwaardig, met betrekking tot het toepassingsdomein 
'certificatie biomassa' zoals bedoeld in deze nota; 

• in de bepalingen van het certificatieschema wordt ten minste tegemoet gekomen aan de 
bepalingen onder sectie ‘6.2 Organisatie van het certificatieschema’, sectie ‘6.3 Organisatie 
van de certificatie’, sectie ‘6.4 Beoordelingskader voor biomassakenmerken’ en sectie ‘6.5 
Opstelling van het biomassacertificaat’; 

• het schema bevat een expliciete bepaling die stelt dat alle partijen die betrokken zijn bij het 
schema en de toepassing ervan zich ertoe verbinden alle bewijsmateriaal nodig voor de 
controle door de VREG, zoals beschreven in sectie ‘7 Controle door de VREG’, gedurende een 
periode van 5 jaar bij te houden en het op eenvoudige vraag van de VREG  ter beschikking te 
stellen; 

• het schema bevat een expliciete bepaling die stelt dat alle documenten die het schema 
beschrijven en opgesteld worden in de toepassing ervan aan de VREG ter beschikking worden 
gesteld in het Nederlands, Engels of Frans; 

• zich ertoe verbinden om jaarlijks overeenkomstig de verwachtingen van de VREG een verslag 
over te maken waarin informatie is opgenomen met betrekking tot de toepassing van het 
certificatieschema binnen het domein 'certificatie biomassa' zoals bedoeld in deze nota. 

6.2 Organisatie van het certificatieschema  

In het kader van de certificatie van kenmerken van biomassastromen aan de hand van een 
certificatieschema zijn minstens volgende verantwoordelijkheden van toepassing. 

De rechtspersoon die houder is van het certificatieschema: 

• is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en fraudebestendigheid van 
certificatieschema; 

• legt een passende frequentie en methode voor de audits en controles vast; 

• legt een passende standaard vast voor het uitvoeren van onafhankelijke audits van de 
processen en voor de verificatie van de verschafte informatie, waarbij de richtlijnen van de 
internationale standaard ISO 19011 in overweging genomen kunnen worden; 

• implementeert een doeltreffend systeem van kwaliteitsborging en risicobeheer waarbij de 
eisen van ISAE 30009 in overweging genomen kunnen worden; 

• voorziet in een procedure voor klachten, bezwaren en beroepen waarbij de tijdige afhandeling 
hiervan met betrekking tot administratieve beslissingen binnen het systeem of in verband met 
de interpretatie van de regels die het systeem beschrijven wordt gegarandeerd;  

• zorgt ervoor dat bewijzen met betrekking tot bovenstaande punten beschikbaar zijn. 

De marktpartijen die deelnemen aan een dergelijk certificatieschema: 

• verbinden zich ertoe voldoende en correcte informatie te verschaffen in het kader van de 
massabalans, de traceerbaarheid en de vaststelling van de onderzochte kenmerken en 
afdoende bewijsmateriaal bij te houden gedurende 5 jaar ter staving van deze informatie; 

• aanvaarden de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van informatie met betrekking tot 
de controles in het kader van dit certificatieschema; 

De erkende certificatie-instanties die door de marktpartijen belast worden met de toepassing van het 
certificatieschema op de informatie: 

                                                
9 Proposed International Standard on Assurance Engagements (ISAE), assurance engagements other than audits 
or reviews of historical financial information.  
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• zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
fraudebestendigheid van de door de marktpartijen gebruikte systemen; 

• zijn verantwoordelijk voor de controle op de accuraatheid van de aangeleverde gegevens en 
de vaststelling van de gepaste frequentie en methode van de monsterneming. 

6.3 Organisatie van de certificatie  

6.3.1 Certificatie-instanties, auditeurs en audits 

Certificatie-instanties en auditeurs dienen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in sectie ‘5.1 
Erkenning van een certificatie-instantie door de VREG’. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van audits. 
De frequentie en de methode met betrekking tot het nemen van steekproeven bij de verschillende 
marktpartijen is duidelijk omschreven. Marktpartijen dienen bij iedere opstelling van een nieuw 
biomassacertificaat een volledige certificatieaudit te ondergaan en minstens één maal per jaar een 
controleaudit. 

6.3.2 Bepaling van kenmerken 

Een certificatieschema bevat een praktisch kader met betrekking tot de bepaling van de 
biomassakenmerken en de opstelling van het biomassacertificaat. Dit kader bepaalt minstens dat de 
bepalingen opgenomen in sectie ‘6.4 Beoordelingskader voor biomassakenmerken’ en in sectie ‘6.5 
Opstelling van het biomassacertificaat’ van toepassing zijn.  

In functie van kwaliteitsborging en risicobeheer wordt de methode ter bepaling van kenmerken, 
alsook de robuustheid van informatiebronnen en data geëvalueerd.  

6.3.3 Controle door een erkende certificatie-instantie 

Een certificatieschema bevat een controlesysteem waarin de frequentie en methode vastgelegd wordt 
voor het uitvoeren van controles door een erkende certificatie-instantie. 

Uit deze controles kunnen niet-conformiteiten met betrekking tot het bepalen van de kenmerken van 
de biomassastroom blijken.  

Grote niet-conformiteit 

Een niet-conformiteit wordt als groot aangeduid indien de bij de marktpartijen verzamelde informatie 
ertoe leidt dat de waarde vermeld op het biomassacertificaat geen conservatieve waarde blijkt te zijn.  

Zodra een grote niet-conformiteit wordt vastgesteld door een erkende certificatie-instantie, wordt die 
gerapporteerd aan de organisatie en aan de VREG. 

De erkende certificatie-instantie geeft aan de VREG alle noodzakelijke informatie die toelaat om de 
loten niet-conforme biomassa te identificeren. 

Voor biomassastromen waarbij een grote niet-conformiteit geïdentificeerd is, worden de betreffende 
kenmerken geacht een waarde te hebben overeenkomstig sectie ‘7.3 Conservatieve inschatting’. 

Kleine niet-conformiteit 

Iedere andere niet-conformiteit wordt als klein beschouwd. 

De organisatie geeft aan de VREG om de 6 maanden een lijst van de kleine niet-conformiteiten 
evenals de eventuele corrigerende maatregelen. 

De VREG deelt de grote niet-conformiteiten en de identificatie van de betrokken niet-conforme loten 
biomassa mee aan: de organisatie, de biomassaleverancier, de groenestroomproducent(en) die 
(mogelijks) deze loten biomassa verbruikten. Indien het een certificatieschema betreft dat Europees 
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werd erkend wordt ook de Europese Commissie op de hoogte gesteld. De VREG kan hierbij tevens 
sancties opleggen overeenkomstig sectie ‘7.4 Sancties’. 

In functie van kwaliteitsborging en risicobeheer wordt de methode van controle onder het 
certificatieschema geëvalueerd.  

6.3.4 Traceerbaarheid 

Om de juistheid van de bepaling van biomassakenmerken te kunnen controleren, dient 
traceerbaarheid doorheen de volledige productieketen verzekerd te zijn. Onder de term 
traceerbaarheid wordt de mogelijkheid verstaan om de oorsprong van de biomassastroom evenals de 
geschiedenis doorheen de productieketen te bepalen tot en met de levering aan de poorten van de 
installatie. Dit houdt tevens in dat kan nagegaan worden hoe de informatie met betrekking tot 
biomassakenmerken voor de specifieke biomassastroom en voor ieder verzamelpunt werd verkregen 
en doorgegeven doorheen de volledige productieketen.  

De relevante verzamelpunten in de productie- en distributieketen (hierna kortweg keten) zijn:  

• Landbouwbedrijf/plantage/bos/afvalproducent: plaats van de teelt en oogst van de biomassa, 
of het punt waarop het afval ontstaat; 

• Eerste inzamelpunt; 

• Verwerkingseenheid: dit kan in verschillende fasen gebeuren, vb. persing, raffinage; 

• Leverancier: dit kan in verschillende stappen gebeuren tot en met de laatste leverancier die 
de biomassa aflevert aan de poorten van de installatie; 

• Transport, opslag en overslag, dat plaatsvindt tussen de hierboven vernoemde elementen. 

 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de keten 

 

De traceerbaarheid wordt voor het aantonen van kenmerken van biomassastromen bekomen door de 
implementatie van een massabalanssysteem. Dit systeem wordt verder toegelicht in sectie ‘6.3.4 
Massabalanssysteem’. Andere traceerbaarheidssystemen die regels bevatten die strikter zijn op vlak 
van traceerbaarheid van producten dan het massabalanssysteem, zoals bijvoorbeeld systemen die de 
fysieke scheiding van producten met verschillende afkomst of kenmerken vereisen, zijn ook 
toegestaan. Systemen die echter minder strenge regels hebben, zoals bijvoorbeeld het book-and-
claim-systeem, zijn niet toegestaan. 
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6.3.5 Massabalanssysteem 

Informatie met betrekking tot kenmerken van biomassastromen moet geverifieerd kunnen worden. 
Daarom dient overeenkomstig art. 6.1.12/1 van het Energiebesluit het aantonen van 
biomassakenmerken voor productie-installaties die elektriciteit opwekken uit biomassa te gebeuren 
aan de hand van een massabalanssysteem. Alle marktpartijen in de productieketen van de 
biomassastroom, van de biomassaproducent tot en met de leverancier aan de poorten van de 
installatie, dienen zich tot het massabalanssysteem te verbinden om informatie inzake 
biomassakenmerken doorheen de productieketen door te geven. Dit massabalanssysteem en de 
overdracht van informatie dient in het kader van het certificatieschema aantoonbaar te zijn en 
gecontroleerd te worden. 

Het massabalanssysteem laat toe dat leveringen van biomassastromen met verschillende kenmerken 
gemengd worden. Hierbij wordt vereist dat informatie over de kenmerken en omvang van de 
bovengenoemde leveringen aan het mengsel toegewezen blijven. Bovendien dient ervoor gezorgd te 
worden dat de som van alle leveringen die uit het mengsel zijn gehaald dezelfde kenmerken heeft, in 
dezelfde hoeveelheden, als de som van alle leveringen die aan het mengsel werden toegevoegd.  

Concreet betekent dit het volgende, overeenkomstig de Europese mededeling 160/02: wanneer twee 
(of meerdere) leveringen van een biomassastroom worden gemengd, waarbij elke levering een 
verschillende reeks biomassakenmerken vertoont, en wanneer dit mengsel vervolgens opnieuw wordt 
gesplitst, dan kunnen beide reeksen met kenmerken (samen met de groottes) worden toegewezen 
aan om het even welke levering. Dit voor zover de combinatie van alle leveringen die uit het mengsel 
worden gehaald dezelfde grootte hebben voor alle reeksen kenmerken in het mengsel. 

 

Voorbeeld 1: zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 10 ton koolzaadolie die voldoet aan alle 
duurzaamheidscriteria te mengen met 2 ton zonnebloemolie die geheel niet voldoet aan enig 
duurzaamheidscriterium. Van dit mengsel van koolzaad- en zonnebloemolie kan dan 10 ton 
geleverd worden die voldoet aan alle duurzaamheidscriteria, de overige 2 ton van dit mengsel 
voldoet dan geheel niet aan enig duurzaamheidscriterium.  

 

 

Figuur 5: Schematische voorstelling massabalans, voorbeeld 1 

 

Voorbeeld 2: zo is het niet toegestaan om bijvoorbeeld 5 ton koolzaadolie waarvan de 
voorbehandelingsenergie werd bepaald maar niet de transportenergie, te mengen met 5 ton 
koolzaadolie waarvan de transportenergie werd bepaald maar niet de 
voorbehandelingsenergie, om vervolgens uit dit mengsel dan een levering te halen van 5 ton 
koolzaadolie waarvoor alle energieverbruiken werden vastgelegd en een levering van 5 ton 
koolzaadolie zonder vastgelegde energieverbruiken. Dit volgt uit de bepaling dat enkel 
reeksen (en geen combinaties van reeksen van) biomassakenmerken toegewezen kunnen 
worden. 
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Figuur 6: Schematische voorstelling massabalans, voorbeeld 2 

 

Hierbij is er sprake van een ‘mengsel’ wanneer verschillende leveringen onder normale 
omstandigheden in fysiek contact treden met elkaar. Zulk een punt waar een mengsel kan ontstaan 
wordt aangeduid met de term ‘verzamelpunt’. Een verzamelpunt kan onder andere de vorm 
aannemen van een opslagplaats, een overslagplaats of een verwerkingseenheid (zie ook sectie ‘6.3.4 
Traceerbaarheid’). Om te spreken van een verzamelpunt, dient er hoe dan ook sprake te zijn van een 
geografische locatie met nauwkeurige grenzen waarbinnen leveringen kunnen worden gemengd, 
overeenkomstig de Europese communicatie 160/01. 

Het evenwicht in het massabalanssysteem dient voor ieder verzamelpunt in de keten ten minste 
gegarandeerd te zijn over de periode van een jaar en op geen enkel moment kan er meer massa aan 
het mengsel worden onttrokken dan er werd toegevoegd, rekening houdend met de conversiefactor 
indien van toepassing. Deze conversiefactor geeft per verzamelpunt waar verliezen optreden de 
verhouding aan van de toegevoerde biomassa op de afgevoerde biomassa die verder in de keten 
wordt toegepast.  

In het geval er bij de bepaling van een biomassakenmerk gebruik gemaakt wordt van een combinatie 
van certificatieschema’s (bijvoorbeeld wanneer een certificatieschema gebruikt wordt dat maar een 
deel van de productieketen dekt in combinatie met een ander certificatieschema dat de rest van de 
productieketen dekt), is de uitwisseling van informatie tussen de verschillende certificatieschema’s 
met betrekking tot de massabalans en de bepaling van de kenmerken verzekerd door middel van 
strikte regels hieromtrent in al deze certificatieschema’s. De eisen met betrekking tot de massabalans 
dienen daarbij over de hele productieketen nageleefd te zijn. 

6.3.6 Terminologie 

Voor de beschrijving van het type transactie van de ene marktpartij naar de andere wordt de 
terminologie zoals bepaald in de Incoterms 2000 gehanteerd. Voor afkortingen van landen worden de 
landcodes ISO 3166 alpha-2 gebruikt. Bij de beschrijving van biomassastromen wordt steeds op een 
eenduidige wijze verwezen naar de gebruikelijke benaming zoals opgegeven in de ‘Identificatiefiche 
biomassastromen’, zie sectie ‘6.4.1 Identificatie biomassastroom’.  

6.3.7 Gedeeltelijke certificatie 

Er wordt gesproken van gedeeltelijke certificatie wanneer slechts een deel van de te beschouwen 
productieketen gecertificeerd is, of wanneer slechts een deel van de te beschouwen kenmerken van 
een biomassastroom gecertificeerd is.  

Gedeeltelijke certificatie wordt enkel toegestaan bij het aantonen van de duurzaamheidskenmerken, 
en enkel onder de voorwaarde dat het deel van de keten of die kenmerken die niet onder het 
certificatieschema vallen wel volledig gedekt zijn door een ander certificatieschema. Hierbij dienen de 
voorwaarden van de massabalans gegarandeerd te zijn doorheen de volledige productieketen en 
dienen alle betrokken certificatieschema’s regels te bevatten inzake de uitwisseling van de relevante 
informatie. 
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Indien de VREG vaststelt dat een bepaald kenmerk van een biomassastroom niet of niet volledig 
bepaald werd via certificatie zal voor dit kenmerk een conservatieve inschatting worden gehanteerd 
zoals beschreven in sectie ‘7.3 Conservatieve inschatting’. In sommige gevallen kan deze 
conservatieve inschatting aanleiding geven tot de niet-aanvaardbaarheid van de biomassastroom, 
waardoor er ook geen aanvaardbare groenestroomcertificaten kunnen uitgereikt worden voor de 
groenestroomproductie uit deze biomassastroom.  

6.3.8 Vrijstelling voor de landgerelateerde duurzaamheidscriteria 

De VREG zal de conservatieve inschatting zoals verklaard onder de vorige sectie ‘6.3.7 Gedeeltelijke 
certificatie’ niet toepassen voor de landgerelateerde duurzaamheidskenmerken in geval de vloeibare 
biomassa hiervoor vrijgesteld is overeenkomstig het Energiebesluit art. 6.1.16, §1/1, 2e lid. Het 
duurzaamheidskenmerk met betrekking tot broeikasgasemissiereductie (BKGER) dient in dat geval wel 
bepaald te worden. 

De VREG zal deze conservatieve inschatting eveneens niet toepassen wanneer een kenmerk 
verondersteld wordt gecontroleerd te zijn in uitvoering van andere Europese regelgeving. Vloeibare 
biomassastromen die in België of in de andere lidstaten van de Europese Unie geteeld en geoogst 
worden onder het stelsel van de randvoorwaarden10 worden geacht gecontroleerd te zijn. Ze worden 
dan ook automatisch beschouwd als conform de vier landgerelateerde duurzaamheidscriteria. Deze 
stromen zijn vrijgesteld van certificatie van de overeenkomstige duurzaamheidskenmerken. 

6.3.9 Groepsaudit 

Voor het aantonen van kenmerken van biomassastromen afkomstig van kleinschalige landbouwers, 
producentenorganisaties en coöperaties kan gebruik gemaakt worden van een groepsaudit. Dit dient 
uiteraard ook te gebeuren door een erkende certificatie-instantie. Hierbij wordt de controle uitgevoerd 
op basis van een steekproef, waarbij rekening wordt gehouden met een relevante norm die voor dit 
doel is opgesteld, bijvoorbeeld ISEAL 2008 - Norm P03511 of gelijkwaardig. Het is de 
verantwoordelijkheid van de erkende certificatie-instantie om te bepalen hoe groot het monster moet 
zijn om het vereiste vertrouwensniveau in de vooropgestelde norm te bereiken. Verder dient er ook 
rekening gehouden te zijn met de vereisten in sectie ‘6.1 Erkenning van een certificatieschema door 
de VREG’ alsook met volgende specifieke vereisten: 

• landgerelateerde criteria (indien van toepassing en zonder vrijstelling) mogen enkel 
opgenomen worden als de betreffende gebieden zich dicht bij elkaar bevinden en soortgelijke 
kenmerken vertonen, overeenkomstig de Europese mededeling 160/01; 

• het duurzaamheidskenmerk met betrekking tot de broeikasgasemissiereductie (BKGER) mag 
enkel opgenomen worden indien de eenheden dicht bij elkaar liggen binnen eenzelfde NUTS 
2-gebied12, soortgelijke productiesystemen en dezelfde producten hebben, en indien van 

                                                
10 Het stelsel van de randvoorwaarden zijn de eisen en normen, vermeld in de bepalingen, bedoeld in de titel 
″Milieu″, in deel A van bijlage II en in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 
19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse 
steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers, alsmede de krachtens artikel 6, §1, van die verordening vastgestelde 
minimumeisen inzake goede landbouw- en milieuconditie. 

11 Norm P035 van de “International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL)” waarin 
gemeenschappelijke eisen voor de certificering van producentengroepen zijn vastgesteld. 

12 Grondgebied dat volgens Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) onderverdeeld is in territoriale eenheden van NUTS-niveau 2 dan wel van een meer 
gedesaggregeerd NUTS-niveau en waarin de voorziene typische broeikasgas-emissies die resulteren uit de teelt 
van landbouwgrondstoffen lager zijn dan of gelijk zijn aan de emissies die zijn aangegeven onder de titel 
"Gedesaggregeerde standaardwaarden voor de teelt" van bijlage XI, deel D van het Energiebesluit. Deze 
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toepassing, dezelfde bonus voor hersteld aangetast land alsook dezelfde factor voor de 
emissiereductie door koolstofopslag in de bodem door een verbeterd landbouwbeheer werden 
toegepast, zoals bedoeld in bijlage XI, deel C, §1, §7 en §8 van het Energiebesluit; 

• er dient een jaarlijkse staalname te gebeuren waarbij marktpartijen op willekeurige basis 
worden geselecteerd voor controle. 

6.3.10 Documentatiesysteem 

Inzake het aantonen van biomassakenmerken, dienen alle betrokken marktpartijen te beschikken over 
een doeltreffend systeem voor het verschaffen, verwerven en bewaren van voldoende en geschikte 
informatie. Alle relevante data met betrekking tot de bepaling van de biomassakenmerken doorheen 
de volledige productieketen van de biomassastroom waaronder ook specifieke berekeningen en 
toegepaste parameterwaarden, het bewijsmateriaal, het massabalanssysteem en de geldigheid van 
het biomassacertificaat, dienen in een register bewaard te worden. De bewijzen met betrekking tot de 
naleving van de eisen inzake het aantonen van biomassakenmerken dienen aan zowel de certificatie-
instantie als de VREG voorgelegd te kunnen worden gedurende een periode van minimum vijf jaar na 
het verstrijken van de geldigheid van het biomassacertificaat (zie ook sectie ‘6.3.11 Bewijsmateriaal’). 

6.3.11 Bewijsmateriaal 

Onder bewijsmateriaal worden onder andere de weegbonnen, de leveringsbonnen, de facturen, het 
magazijnregister, het afvalstoffenregister en alle overig bewijsmateriaal verstaan dat nuttig kan zijn 
voor het staven van beweringen op het biomassacertificaat en op leveranciersverklaringen, of om aan 
te tonen dat de bepalingen in verband met certificatieschema’s gevolgd werden.  

In geval van vloeibare biomassa dienen ook de bewijzen met betrekking tot het aantonen van de 
duurzaamheidskenmerken bewaard en indien nodig ter beschikking gesteld te worden. De 
landgerelateerde duurzaamheidskenmerken kunnen conform de Europese mededeling 160/02 op 
verschillende wijzen worden aangetoond: met behulp van luchtfoto’s, satellietbeelden, kaarten, 
kadastrale vermeldingen en databanken zoals het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en ControleSysteem) 
voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het bewijs mag zowel ‘positief’ als ‘negatief’ 
zijn. Een positief bewijs is bijvoorbeeld een luchtfoto waaruit blijkt dat het land in jan 2008 reeds 
beplant was met suikerriet, een negatief bewijs is bijvoorbeeld een kaart van alle oerbossen in de 
regio waaruit blijkt dat het land in kwestie daar buiten valt. Indien het bewijs aangeleverd wordt dat 
de status van het land iets vóór 2008, vb. 2005 reeds bouwland was kan dit volstaan om aan te tonen 
dat aan bepaalde criteria voldaan is. 

Alle bewijsmateriaal dient een periode van vijf jaar bijgehouden te worden en wordt op eenvoudige 
vraag aan de VREG overgemaakt in het gevraagde formaat. 

6.4 Beoordelingskader voor biomassakenmerken 

In wat volgt wordt het beoordelingskader nader toegelicht dat de VREG vooropstelt voor de bepaling 
van kenmerken van biomassastromen.  

Vooreerst is een eenduidige identificatie van de biomassastroom vereist, zie sectie ‘6.4.1 Identificatie 
biomassastroom’. Sectie ‘6.4.2 Identificatie productieketen’ geeft weer hoe deze identificatie dient te 
gebeuren voor de productieketen. In de daaropvolgende secties worden de verschillende principes en 
rekenregels gegeven voor de biomassakenmerken met betrekking tot energieverbruiken, 
aanvaardbaarheid van afvalstromen en aanvaardbaarheid van houtstromen. Sectie ‘6.4.13 Kenmerk 7-

                                                                                                                                                   
gebieden kunnen teruggevonden worden in de rapporten op het online transparantieplatform van de Europese 
Commissie: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/emissions_en.htm. 
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11: Duurzaamheidscriteria’ geeft tot slot weer hoe de bepaling en controle van de 
duurzaamheidskenmerken dient te verlopen.  

6.4.1 Identificatie biomassastroom 

Om te komen tot een unieke identificatie van iedere biomassastroom die wordt aangewend voor 
groenestroomproductie, dient een identificatieformulier ingevuld te worden. Voor elke biomassastroom 
die geen afvalstof betreft, is dit het identificatieformulier dat terug te vinden is in sectie ’Bijlage I: 
Identificatieformulier biomassa - geen afval’. In het geval de biomassastroom wel een afvalstroom 
betreft is dat het formulier in sectie ’Bijlage II: Identificatieformulier biomassa - afval’. Dit laatste 
formulier wordt ook wel benoemd als afvalstoffenformulier, zoals bedoeld in art. 6.1.2, §1 van het 
Energiebesluit.  

Afval of product? 

Overeenkomstig het materialendecreet13 wordt afval gedefinieerd als volgt: “elke stof of elk voorwerp 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”. Om te 
beslissen of een bepaalde biomassastroom beschouwd dient te worden als afval dan wel als product 
zal de VREG in geval van twijfel steeds het advies van OVAM inwinnen en dit als zeer richtinggevend 
beschouwen. In het uitzonderlijke geval dat de VREG zou afwijken van dit advies van OVAM zal 
hiervoor een motivatie gegeven worden in de beslissing van de VREG. 

Stoffen die opzettelijk gewijzigd zijn om als afvalstoffen te worden aangemerkt (vb. bijmengen van 
afval bij producten) mogen niet als zodanig beschouwd worden, overeenkomstig de Europese 
mededeling 160/2.  

6.4.2 Identificatie productieketen 

De identificatie van de productieketen omvat een schematische weergave van de volledige 
productieketen van de biomassastroom beginnende bij de oorsprong van de biomassa, zoals 
bijvoorbeeld teelt van de biomassa of ontstaan als afval indien dit afval niet afkomstig is van 
landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw. In deze schematische weergave dienen vervolgens de 
verschillende verwerkings- en transportprocessen weergegeven te worden, tot en met de finale 
levering van de betroffen biomassastroom aan de groenestroomproducent. De vorm en locatie van de 
biomassa voor en na iedere stap worden hierbij vermeld. Onder de schematische weergave dient 
iedere handeling in de productieketen toegelicht te worden met vermelding van alle input- en 
outputstromen (ook deze die geen biomassa zijn), en bij voorkeur geïllustreerd met behulp van enkele 
foto’s. 

6.4.3 Beschouwde productieketen bij de bepaling van 
biomassakenmerken 

Bij de identificatie van de productieketen dient iedere stap in de volledige productieketen 
weergegeven te worden. Echter, niet voor alle biomassakenmerken dient bij de bepaling ervan de 
volledige productieketen van de biomassastroom in beschouwing genomen te worden. Zo wordt bij de 
bepaling van de kenmerken voorbehandelings- en transportenergie pas geteld na het oogsten van de 
biomassastroom, of in geval van afvalstoffen vanaf het laatste ontstaan als afval, tot vlak voor het 
finale gebruik als hernieuwbare energiebron voor groenestroomproductie. De teelt en de oogst 
worden hiervoor dus buiten beschouwing gelaten. 

Bij het bepalen van de duurzaamheidskenmerken en het kenmerk met betrekking tot korte 
omloophout worden de teelt en de oogst wel mee beschouwd, en loopt de keten eveneens tot vlak 
voor het finale gebruik als hernieuwbare energiebron voor groenestroomproductie. Voor enkele van 

                                                
13 Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 
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deze kenmerken is niet de volledige productieketen relevant, maar dient deze wel strikt opgevolgd te 
worden om navolging van de eisen met betrekking tot de massabalans te garanderen. 

6.4.4 Parameterwaarden energieverbruik 

Bij de berekening van de energieverbruiken dienen voor verschillende parameters waarden vastgelegd 
te worden. De VREG volgt daarvoor dezelfde methodologie zoals toegepast in het BioGrace-project 
(Biofuel Greenhouse Gas emissions: alignment of calculations in Europe) inzake de berekening van 
broeikasgasemissies conform de Europese richtlijn hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten parameterwaarden: “inputwaarden” en 
“standaardwaarden”. Het grootste verschil tussen beiden is dat inputwaarden beschouwd worden als 
beïnvloedbaar en meetbaar door het bedrijf, terwijl dat bij standaardwaarden over het algemeen niet 
het geval is. 

Inputwaarden 

Inputwaarden zijn waarden die door het bedrijf beïnvloed en rechtstreeks gemeten kunnen worden, 
zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid elektriciteit die in een bepaald verwerkingsproces aangewend 
wordt. 

Inputwaarden worden gemeten met behulp van meettoestellen, of op basis van het nodige 
bewijsmateriaal  dat aan de VREG voorgelegd kan worden.  

Bij elke inputwaarde die gebruikt wordt voor het bepalen van de kenmerken voorbehandelings- en 
transportenergie dient toegelicht te worden hoe de inputwaarde werd bekomen. 

Standaardwaarden 

Standaardwaarden zijn waarden die nodig zijn om inputwaarden om te zetten in energieverbruik. 
Deze waarden zijn over het algemeen niet beïnvloedbaar of meetbaar door de installatie. Het betreft 
in dit geval de volgende parameters: 

- Onderste verbrandingswaarden van brandstoffen: OVW (MJ/kg bij 0% water); 
- Dichtheden: ρ (kg/m³); 
- Specifiek energieverbruik van transportmiddelen (transportefficiëntie): Etrp (MJ/ton.km). 

Bij de berekening van de kenmerken voorbehandelings- en transportenergie dienen steeds de 
standaardwaarden toegepast te worden die vooropgesteld worden door de VREG. De VREG baseert 
zich hiervoor op de standaardwaarden die zijn vastgelegd in het BioGrace-project en die zijn opgesteld 
door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. JRC beoogt deze 
standaardwaarden om de twee jaar te herevalueren op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen 
en beschikbare data. Dit updateproces is een publieke aangelegenheid waarin alle betroffen 
stakeholders worden uitgenodigd om gefundeerde input te verschaffen. De VREG werkt actief mee om 
de beschikbaarheid van actuele data naar de Europese Commissie toe te faciliteren. 

De standaardwaarden zijn beschikbaar op de website van het BioGrace-I-project: 
http://www.biograce.net/content/ghgcalculationtools/standardvalues.  

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan gebruik gemaakt worden van andere standaardwaarden. De 
voorwaarden die hierbij van toepassing zijn, zijn vastgelegd in de rekenregels van het BioGrace-
schema dat erkend werd door de Europese Commissie. Deze informatie is terug te vinden op volgende 
website: http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm. Enkel een 
certificatie-instantie die formeel uitvoering geeft aan het Europees erkende schema ‘Biograce GHG 
calculation tool’ kan op deze uitzondering aanspraak maken. 
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6.4.5 Allocatie van energieverbruik 

De voorbehandelings- of transportenergie wordt op massabasis gealloceerd over de verschillende 
outputstromen die geen afval zijn. Afvalproducten die voortkomen uit het voorbehandelingsproces, 
worden uit deze pro-rata verdeling weggelaten. 

Het energieverbruik van de hulpdiensten wordt op energiebasis (OVWnat) gealloceerd over alle 
energiebronnen waarvoor deze hulpdiensten nodig zijn.  Een voorbeeld hiervan is het energieverbruik 
van trekventilatoren in een kolencentrale met bijstook van houtpellets. Dit verbruik dient enkel pro 
rata de groenfactor (op energiebasis) in mindering te worden gebracht. De bepaling van de 
hulpdiensten valt echter buiten de doelstelling van de certificatie van biomassastromen en wordt hier 
slechts ter volledigheid vermeld. 

6.4.6 Hernieuwbare energiebronnen voor transport, hulpdiensten 
en voorbehandelingsenergie 

In zoverre er a) voor het niet-elektrisch transport hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en 
b) voor niet-elektrische utiliteitsvoorzieningen (hulpdiensten of voorbehandeling) hernieuwbare 
energiebronnen worden aangewend, dienen deze niet in mindering te worden gebracht ter bepaling 
van de netto-groenestroomproductie, overeenkomstig respectievelijk art. 6.1.12, 3e lid en art. 6.1.13, 
§2, 6e lid van het Energiebesluit. 

6.4.7 Kenmerk 1: voorbehandelingsenergie 

Om het energieverbruik van een bepaald proces te bepalen wordt bij voorkeur gewerkt met 
inputwaarden gebaseerd op meetgegevens, facturen, vrachtbonnen, voor de input- en outputstromen 
alsook het energieverbruik over de periode van een jaar. Het gebruik van leveringsbonnen en facturen 
is enkel toegestaan in zoverre het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten vermindert wanneer 
niet alle bonnen of facturen worden overgemaakt en in zoverre ze integraal deel uitmaken van een 
intern opvolgingssysteem dat gecontroleerd wordt door een erkende certificatie-instantie. 

Indien het redelijkerwijze niet haalbaar is om bovenvermelde werkwijze te hanteren kan het 
energieverbruik van een bepaald proces eveneens bepaald worden op basis van het geïnstalleerd 
vermogen en de gebruikelijke draaiuren, zoals bevestigd door een erkende certificatie-instantie. 
Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat het geïnstalleerd vermogen op vollast opgenomen wordt. 
Berekeningen op basis van deellast worden niet aanvaard aangezien dit niet controleerbaar is. 

De energie-inhoud van energiebronnen wordt steeds bepaald als de onderste verbrandingswaarde op 
natte basis, kortweg OVWnat , uitgedrukt in kWh/kg. Voor afval wordt de norm CMA/2/II/A.5 
gehanteerd, voor vaste biomassa de norm CEN/TS 14918. 

Er gelden twee vrijstellingen voor het in mindering brengen van de voorbehandelingsenergie: 

• De VREG brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de 
utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, afval of 
afvalwater, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een overeenkomstig 
energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de beste beschikbare techniek voor de 
verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval of afvalwater, overeenkomstig art. 
6.1.13, §2, 5e lid van het Energiebesluit. Hieronder wordt nader ingegaan op het begrip beste 
beschikbare techniek.  

• De VREG brengt de equivalente elektriciteitsafname van de niet-elektrische 
utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de geproduceerde elektriciteit voor zover de 
certificaatgerechtigde aantoont dat de utiliteitsvoorzieningen met brandstoffen uit 
hernieuwbare energiebronnen worden gevoed, overeenkomstig art. 6.1.13, §2, 6e lid van het 
Energiebesluit (zie ook sectie ‘6.4.6 Hernieuwbare energiebronnen voor transport, 
hulpdiensten en voorbehandelingsenergie’). 
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Beste beschikbare techniek  

Het principe van de beste beschikbare techniek (BBT) komt uitsluitend in aanmerking in geval van 
verwerking van mest, afval of afvalwater. Om te beslissen of de verwerking van een biomassastroom 
volgens een bepaalde techniek beschouwd dient te worden als BBT is een eventueel advies van OVAM 
en/of VITO richtinggevend. De VREG benadert dit begrip echter steeds vanuit energetisch standpunt. 

In het geval dat de verbranding van een bepaalde afvalstof in bijvoorbeeld een wervelbedoven 
beschouwd wordt als BBT, zal de VREG de utiliteitsvoorzieningen van die wervelbedoven niet in 
mindering brengen, maar de utiliteitsvoorzieningen voor elektriciteitsopwekking (vb. turbine) wel. De 
bijkomende processen na de verbranding kunnen immers niet meer als verwerking van afval 
beschouwd worden en dienen bijgevolg wel in mindering gebracht te worden. 

Een ander voorbeeld is het vergisten van organisch biologisch afval en mest, waarbij de vergisting tot 
biogas wél, maar de elektriciteitsproductie uit biogas niet als BBT wordt beschouwd door de VREG. 
Voor energiegewassen wordt vergisting niet als BBT beschouwd. 

Equivalent elektriciteitsverbruik 

Als de utiliteitsvoorzieningen andere energiebronnen dan elektriciteit gebruiken, wordt hun 
equivalente elektriciteitsafname berekend door de VREG als de elektriciteit die in een referentie-
installatie met dezelfde hoeveelheid energie opgewekt kan worden, overeenkomstig art. 6.1.13, §2 
van het Energiebesluit. 

Indien de utiliteitsvoorzieningen andere energie dan elektriciteit verbruiken, wordt dit verbruik 
omgerekend naar equivalent elektriciteitsverbruik, alvorens het in mindering wordt gebracht om het 
aantal toe te kennen groenestroomcertificaten te bepalen. 

Dit equivalent elektriciteitsverbruik wordt berekend als de onderste verbrandingswaarde van de 
hoeveelheid brandstof die utiliteitsvoorzieningen verbruiken, uitgedrukt in kWh, vermenigvuldigd met 
0,55; het referentierendement voor elektriciteitsproductie.  

Indien de utiliteitsvoorzieningen warmte verbruiken, waarbij de primaire energie om de verbruikte 
hoeveelheid warmte op te wekken niet op een redelijke wijze gemeten of bepaald kan worden, wordt 
deze primaire energie berekend door de hoeveelheid verbruikte warmte uitgedrukt in kWh, te delen 
door  

- 0,93 indien de warmtedrager lucht is; 

- 0,90 indien de warmtedrager water is; 

- 0,85 indien de warmtedrager stoom of een ander medium is. 

Conservatieve inschatting 

In het geval van houtpellets die aangewend worden in micro-installaties (elektrisch vermogen 
< 50 kW) en in het geval van geraffineerde palmolie bestaat de mogelijkheid om bij de bepaling van 
de voorbehandelingsenergie gebruik te maken van conservatieve inschattingen in plaats van 
berekeningen op basis van werkelijke gegevens. Deze waarden werden door de VREG op een 
conservatief niveau vastgelegd. Zodoende is het onwaarschijnlijk dat marktpartijen, door voor deze 
conservatieve waarden te kiezen, waarden kunnen claimen die beter zijn dan de werkelijke waarden. 
Tabel 2 geeft deze conservatieve waarden weer. 
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Geraffineerde palmolie kWh/ton 

Evb, palmolie Persing 2294,31 
  Thermisch 2186,66 
  Elektrisch 107,65 
  Raffinage 116,51 
  TOTAAL 2410,82 

Houtpellets (micro-installaties) kWh/ton 

Evb, houtpellets Productie   
  Thermisch 650 
  Elektrisch 150 

  TOTAAL 800 

Tabel 2: Conservatieve inschatting voorbehandelingsenergie van palmolie en houtpellets 

6.4.8 Kenmerk 2: transportenergie 

De volgende formule geeft aan hoe de transportenergie bepaald dient te worden: 

Etrp de equivalente hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt voor het transport van de 
biomassa vanuit het buitenland, vanaf de oogst van het product of het ontstaan als afval, 
tot aan de grens van het Vlaamse Gewest, uitgedrukt in kWh en bepaald als: 

( )∑
=

∗∗∗=
n

i

iBMispectrptrp MDEE
1

,,
55,0 . 

In deze uitdrukking is: 

Etrp,spec het specifieke primaire energieverbruik voor een welbepaalde vorm van 
transport, uitgedrukt in kWh/(kg.km); 

n het aantal leveringen van uit het buitenland toegevoerde biomassa; 

Di de afstand tussen de plaats van herkomst van de biomassa, met name vanaf de 
oogst van het product of het ontstaan als afval, en de grens van het Vlaams 
Gewest, afgelegd voor levering i, uitgedrukt in km; 

Mi de hoeveelheid van de biomassa die via levering i naar de productie-installatie 
wordt aangevoerd, uitgedrukt in kg; 

De term Etrp,spec wordt berekend op basis van de transportefficiëntie van de betroffen transportvorm. 
Voor de transportefficiënties van de verschillende vormen van transport dienen standaardwaarden 
gebruikt te worden zoals toegelicht in sectie ‘6.4.4 Parameterwaarden energieverbruik’. 

De termen Di en Mi worden voor elke levering onder het biomassacertificaat opgetekend in het 
register van de toegevoerde biomassa aan de groenestroomproductie-installatie. De erkende 
certificatie-instantie staat in voor de controle van de correcte uitvoering hiervan. 

Voor de vastlegging van het kenmerk transportenergie van een bepaalde biomassastroom dient 
steeds de verst mogelijke afstand genomen te worden waarop een levering van deze biomassa 
getransporteerd zal worden. Enkel op deze manier zal het biomassacertificaat waarop dit kenmerk 
vastgelegd is, geldig zijn voor alle leveringen van deze biomassastroom. 

Voor zeetransport dient de term Di, in dit geval de afstand tussen twee zeehavens, te worden bepaald 
met behulp van de AXSMarine afstandentabel die gratis ter beschikking is via de website 
http://www.axsmarine.com/distance/. Indien het niet mogelijk is om de AXSMarine afstandentabel te 
gebruiken, dient dit gemotiveerd te worden. De alternatieve methode voor berekening van de 
transportafstand op zee dient daarbij tevens uitvoerig toegelicht te worden. 

De VREG brengt de equivalente elektriciteitsafname voor niet-elektrisch transport niet in mindering 
van de geproduceerde elektriciteit, voor zover aangetoond wordt dat voor het transport brandstoffen 
uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, overeenkomstig art. 6.1.12, 3e lid van het 
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Energiebesluit. Hiertoe zijn de bepalingen in sectie ‘6.4.6 Hernieuwbare energiebronnen voor 
transport, hulpdiensten en voorbehandelingsenergie’ van toepassing. 

Equivalent elektriciteitsverbruik 

In sectie ‘6.4.7 Voorbehandelingsenergie’ werd reeds toegelicht hoe bij de berekening van de 
voorbehandelingsenergie het equivalent elektriciteitsverbruik bepaald dient te worden. Voor de 
berekening van de transportenergie komt dit in bovenstaande formulering tot uiting in de factor 0,55. 

6.4.9 Kenmerk 3: Advies OVAM inzake energetische valorisatie 

Voor afvalstromen dient bij de OVAM advies ingewonnen te worden omtrent de aanvaardbaarheid van 
de toepassing van de betreffende afvalstroom voor energetische valorisatie overeenkomstig art. 
6.1.16, §1 van het Energiebesluit. In functie van de toekenning van het biomassacertificaat, vraagt de 
certificatie-instantie dit advies aan bij de OVAM14. Het identificatieformulier voor afvalstoffen (zie 
sectie ’Bijlage II: Identificatieformulier biomassa - afval’) bevat in principe alle nodige informatie die 
aan de OVAM doorgegeven dient te worden, overeenkomstig art. 6.1.2, §1, 1e lid van het 
Energiebesluit. Het is echter steeds mogelijk dat de OVAM hierop nog bijkomende informatie zal 
opvragen. Het advies van de OVAM inzake de aanvaardbaarheid van de afvalstroom voor energetische 
valorisatie wordt door de certificatie-instantie één op één uit het formele schrijven van OVAM 
overgenomen op het biomassacertificaat. 

6.4.10 Kenmerk 4: Groenfactor 

Voor afvalstromen dient de OVAM een beslissing te nemen inzake de groenfactor van de betreffende 
afvalstroom overeenkomstig art. 6.1.10 van het Energiebesluit. De wijze waarop deze beslissing door 
de certificatie-instantie dient aangevraagd te worden, is dezelfde als voor het advies inzake 
energetische valorisatie. Beiden kunnen bijgevolg gelijktijdig aangevraagd worden. Het oordeel inzake 
de groenfactor wordt door de certificatie-instantie één op één uit het formele schrijven van OVAM 
overgenomen op het biomassacertificaat. 

6.4.11 Kenmerk 5: Korte omloophout 

Er dient op voldoende en regelmatige basis gecontroleerd te worden dat de betroffen biomassastroom 
voldoet aan de voorwaarden voor korte omloophout zoals weergegeven in MEDE-2008-2. De nodige 
informatie met betrekking tot cultivatie en oogst dient voorgelegd te kunnen worden. 

6.4.12 Kenmerk 6: Hout dat geen industriële grondstof is 

Er dient aangetoond te worden dat de betroffen biomassastroom valt binnen de categorie 
‘houtstromen die niet gebruikt worden als industriële grondstof’, zoals weergegeven in MEDE-2008-2.  

6.4.13 Kenmerk 7-11: Duurzaamheidscriteria 

Voor het aantonen van kenmerken met betrekking tot duurzaamheidscriteria van vloeibare biomassa 
dient binnen het kader van een certificatieschema gebruik gemaakt te worden van een 
duurzaamheidscertificatieschema, of een combinatie van enkele van deze schema’s. In sectie ‘6.6 
Erkende certificatieschema’s’ wordt toegelicht welke schema’s hiertoe erkend zijn. De VREG zal hiertoe 
zelf geen nieuwe certificatieschema’s erkennen.  

De duurzaamheidscertificatie dient tot en met de laatste stap in de productieketen van de 
biomassastroom en gedurende de volledige gebruiksperiode van het biomassacertificaat gegarandeerd 
te zijn. Daartoe dient iedere levering van vloeibare biomassa aan de groenestroomproductie-installatie 

                                                
14 Zie ‘Bijlage II: Identificatieformulier biomassa - afval’ voor contactinformatie. 
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geregistreerd te zijn in de federale gegevensbank biobrandstoffen15 van de federale overheidsdienst 
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Voor elke levering van vloeibare 
biomassa onder het biomassacertificaat dient het unieke referentienummer van registratie in de 
federale gegevensbank biobrandstoffen samen met het overeenkomstige volume opgetekend te 
worden in het register van de toegevoerde biomassa aan de groenestroomproductie-installatie. De 
principes van traceerbaarheid en het massabalanssysteem dienen ook bij de bepaling van de 
duurzaamheidskenmerken ten allen tijde verzekerd te zijn. De erkende certificatie-instantie staat in 
voor de controle op de correcte uitvoering hiervan.  

De certificatie-instantie die instaat voor de toekenning van het biomassacertificaat dient niet 
noodzakelijkerwijze erkend te zijn voor het duurzaamheidscertificatieschema waarmee de 
duurzaamheidskenmerken worden aangetoond. Dit is echter enkel mogelijk indien er een bestaande 
duurzaamheidscertificatie van de betroffen biomassastroom aanwezig is over de volledige 
productieketen en gedurende de volledige geldigheid van het biomassacertificaat die door één of 
meerdere andere erkende duurzaamheidscertificatie-instanties gecontroleerd wordt. 

6.5 Opstelling van het biomassacertificaat 

Een biomassacertificaat is een document dat wordt opgesteld door een erkende certificatie-instantie 
nadat deze instantie een succesvolle audit heeft uitgevoerd van de volledige productieketen van een 
bepaalde biomassastroom volgens de bepalingen van een erkend certificatieschema. Het 
biomassacertificaat geeft een overzicht van alle relevante kenmerken van deze biomassastroom en 
kan tot maximaal 2 jaar na de uitreiking ervan gebruikt worden in het kader van de toekenning van 
groenestroomcertificaten.  

In sectie ‘4.2 Vermeldingen op het biomassacertificaat’ werd reeds een overzicht gegeven van de 
informatie die op een biomassacertificaat dient aanwezig te zijn. Hieronder wordt bij elk van deze 
punten toegelicht hoe deze informatie dient geformuleerd te worden: 

• Unieke referentiecode van het biomassacertificaat: deze code wordt als volgt gestructureerd: 
BE-VL-BM-[XXX]-[YYY]-[ZZZ]-[certificaatnummer]-[controlegetal] waarbij BE staat voor 
België, VL staat voor Vlaanderen, BM staat voor biomassa, XXX gelijk is aan de unieke 3-
lettercode van de certificatie-instantie die het biomassacertificaat uitgeeft, YYY gelijk is aan de 
unieke 3-lettercode van het certificatieschema dat hiervoor toegepast werd, ZZZ gelijk is aan 
de unieke 3-lettercode van de finale biomassaleverancier, een certificaatnummer van 13 
tekens dat er voor zorgt dat de referentiecode van het biomassacertificaat uniek is en tot slot 
een controlegetal bestaande uit 2 cijfers; 

• Datum van toekenning: [dag maand jaar] zoals bijvoorbeeld 01 januari 2014; 

• Identiteit van de finale biomassaleverancier die het biomassacertificaat aanlevert:  

o bedrijfsnaam, rechtsvorm en ondernemingsnummer; 

o contactpersoon: naam, voornaam, telefoonnummer en email-adres; 

o adres (en GPS-coördinaten indien het adres niet eenduidig de exacte locatie bepaalt); 

• Identificatie van de biomassastroom: dit betreft alle beschrijvingen van de biomassastroom 
zoals gespecifieerd in sectie ‘6.4.1 Identificatie biomassastroom’; 

• Identificatie van de productieketen: hierbij worden de verschillende biomassavormen en 
verwerkingsprocessen in chronologische volgorde bij het doorlopen van de productieketen 
opgesomd. Dit mag onder de vorm van kernwoorden;  

• Land van oorsprong van de biomassastroom en NUTS 2-regio indien van toepassing onder 
kenmerk 6: dit zijn het land en de NUTS 2-regio waar de biomassastroom geoogst werd of 

                                                
15 http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Products/Carsandbiofuel/BiofuelDB 
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ontstaan is als afval indien dit afval niet afkomstig is van landbouw, aquacultuur, visserij of 
bosbouw. Een voorbeeld is: “België, Limburg”; 

• Minimale gedekte hoeveelheid van de biomassastroom op jaarbasis: uitgedrukt in kg 
geleverde biomassastroom per jaar in de vorm zoals deze geleverd wordt voor 
groenestroomproductie; 

• Kenmerk 1: de maximale voorbehandelingsenergie: uitgedrukt in kWh per kg geleverde 
biomassastroom; 

• Kenmerk 2: de maximale transportenergie: uitgedrukt in kWh per kg geleverde 
biomassastroom; 

• Kenmerk 3: advies OVAM inzake energetische valorisatie: woordelijke overname van het 
formele advies van de OVAM met betrekking tot energetische valorisatie; 

• Kenmerk 4: groenfactor: woordelijke overname van de formele beslissing van de OVAM met 
betrekking tot de groenfactor; 

• Kenmerk 5: korte omloophout: ja of neen; 

• Kenmerk 6: hout dat geen industriële grondstof is: ja of neen; 

• Kenmerk 7: broeikasgasemissies: uitgedrukt in gCO2eq per MJ geleverde biomassastroom en 
met vermelding: gebruik van actuele data: ja of neen, en indien ja voor welke delen van de 
productieketen; toepassing van de bonus voor hersteld aangetast land: ja of neen zoals 
bepaald in bijlage XI, deel C, §7 en §8 van het Energiebesluit; en toepassing van de factor 
voor emissiereductie door koolstofopslag in de bodem: ja of neen zoals bedoeld in bijlage XI, 
deel C, §1 van het Energiebesluit; 

• Kenmerk 8: naleving van het criterium ‘land met grote biodiversiteit’: ja of neen;  

• Kenmerk 9: naleving van het criterium ‘land met hoge koolstofvoorraden’: ja of neen; 

• Kenmerk 10: naleving van het criterium ‘land dat veengebied was’: ja of neen; 

• Kenmerk 11: naleving van het criterium ‘landbouwgrondstoffen geteeld in de Gemeenschap’: 
ja of neen; 

• Voor kenmerk 7 tot en met 11: certificatieschema(’s): opsomming van alle certificatieschema’s 
waarmee de duurzaamheidskenmerken worden aangetoond gedurende de volledige periode 
van geldigheid van het biomassacertificaat. 

6.6 Erkende certificatieschema’s 

De VREG publiceert de erkende certificatieschema’s en duurzaamheidscertificatieschema’s op de 
VREG-website. 

Op het moment van publicatie van deze nota is er nog geen enkel certificatieschema erkend door de 
VREG voor de toekenning van biomassacertificaten.  

De procedure voor het indienen van een aanvraag ter erkenning van een certificatieschema wordt 
gegeven in sectie ‘8.2 Aanvraag ter erkenning van een certificatieschema door de VREG’. 

Duurzaamheidscertificatieschema’s 

Er werden wel reeds schema’s erkend ter bepaling van de duurzaamheidskenmerken van vloeibare 
biomassastromen, ook duurzaamheidscertificatieschema’s genoemd. Hiertoe erkent de VREG immers 
impliciet de Europese vrijwillige systemen evenals de door de Europese Gemeenschap afgesloten 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten, waarvoor een besluit van de Europese Commissie is 
genomen, zoals bedoeld in art. 18, §§ 4 tot 6, van de Europese richtlijn hernieuwbare 
energiebronnen. 
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Op het moment van publicatie van deze nota konden onderstaande erkende vrijwillige schema’s zoals 
goedgekeurd door de Europese Commissie en gepubliceerd op het Transparency Platform16 gebruikt 
worden: 

• ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)  
• Bonsucro EU 
• RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED)  
• RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED) 
• 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme)  
• RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance) 
• Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme) 
• Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production 
• Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme) 
• SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme) 
• Red Cert 
• NTA 8080 
• RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED)  
• Biograce GHG calculation tool 

Indien bijkomend nog andere vrijwillige schema’s goedgekeurd en erkend worden door de Europese 
Commissie zullen deze gepubliceerd worden op het Transparency Platform en in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.  

De VREG erkent eveneens impliciet de duurzaamheidscertificatieschema’s voor het aantonen van 
bepaalde duurzaamheidskenmerken voor zover deze schema’s hiertoe reeds erkend zijn door: 

• De CWAPE (Commission Wallonne Pour l’Energie); 

• BRUGEL (BRUxelles Gaz ELectricité) in uitvoering van het Wijzigingsbesluit 
duurzaamheidscriteria Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

• De minister bevoegd voor leefmilieu, op aangeven van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, in uitvoering van het Koninklijk 
besluit biobrandstoffen. 

Momenteel werden door deze partijen echter nog geen certificatieschema’s erkend. 

De VREG zal zelf geen nieuwe duurzaamheidscertificatieschema’s expliciet erkennen.  

Merk op dat de duurzaamheidscertificatieschema’s slechts gebruikt kunnen worden voor de bepaling 
van één of meerdere duurzaamheidskenmerken, maar niet ter bepaling van andere kenmerken, noch 
ter opstelling van een biomassacertificaat. Om daartoe erkend te worden dient een certificatieschema 
te voldoen aan alle voorwaarden zoals weergegeven in sectie ‘6.1 Erkenning van een 
certificatieschema door de VREG’. 

6.7 Periodieke beoordeling van een certificatieschema 

Als een certificatieschema erkend is, wordt het onderworpen aan een eerste beoordeling na anderhalf 
jaar en aan een tweede beoordeling na vier en een half jaar vanaf zijn inwerkingtreding of verlenging. 

De beoordeling van het certificatieschema wordt uitgevoerd door de VREG, 3 maanden vóór de 
hierboven bepaalde termijnen voor beoordeling. 

Een beoordelingsverslag wordt aan de organisatie bezorgd. 

                                                
16 http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm  
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Op basis van dat verslag en naargelang de vastgestelde gebreken, moet de organisatie een 
synthesedocument opstellen met betrekking tot de wijzigingen die ze zal opnemen in haar 
certificatieschema. Dat synthesedocument wordt aan de VREG bezorgd. 

De wijzigingen die aan het certificatieschema moeten worden aangebracht strekken ertoe te 
waarborgen dat het systeem voldoet aan de voorwaarden in sectie ‘6.1 Erkenning van een 
certificatieschema door de VREG’. 

De organisatie wijzigt haar certificatieschema en betekent de nieuwe versie van haar 
certificatieschema aan de VREG binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van overmaking 
van het beoordelingsverslag. Zo niet, wordt de erkenning van het certificatieschema voor minstens zes 
maanden opgeschort totdat de wijzigingen zijn aangebracht. 

Die beslissing tot opschorting van het certificatieschema wordt door de VREG aan de organisatie 
bekend gemaakt. Vanaf dat moment kan geen enkel biomassacertificaat dat gebaseerd is op het 
betreffende certificatieschema nog gebruikt worden voor het bekomen van groenestroomcertificaten. 
Er dienen bijgevolg door de groenestroomproducent nieuwe biomassacertificaten aangevraagd en bij 
de VREG ingeleverd te worden om aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten 
te blijven voldoen. 

Als de tweede beoordeling, zoals hierboven bedoeld, geen gebrek kenbaar heeft gemaakt of als de 
wijzigingen, zoals hierboven bedoeld, aangebracht werden, wordt de erkenning van het 
certificatieschema door de VREG voor een periode van vijf jaar verlengd. 

Ingeval de reglementaire bepalingen die van toepassing waren op het ogenblik van de vorige 
beoordeling van het certificatieschema belangrijke wijzigingen ondergaan, is een nieuwe beoordeling 
noodzakelijk. Die nieuwe beoordeling heeft enkel betrekking op de nieuwe en gewijzigde 
reglementaire bepalingen. 

6.8  Beëindigen van de erkenning van een certificatieschema 

In het geval een certificatieschema impliciet erkend werd door de VREG zoals beschreven in de sectie 
‘6.6 Erkende certificatieschema’s’, zal de VREG deze erkenning automatisch beëindigen wanneer de 
oorspronkelijke erkenning waarop de VREG zich heeft gebaseerd werd ingetrokken, opgeschort, 
beëindigd na een vooropgestelde periode, of op een andere manier werd stopgezet. 

De VREG zal de erkenning van niet-impliciet door de VREG erkende systemen beëindigen wanneer 
niet meer voldaan is aan één van de voorwaarden om als certificatieschema erkend te worden door de 
VREG zoals weergegeven in sectie ‘6.1 Erkenning van een certificatieschema door de VREG’. De 
manier waarop dit beoordeeld wordt en welke procedure hiertoe aangewend wordt, is verder 
toegelicht in sectie ‘6.7 Periodieke beoordeling van een certificatieschema’. 
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6.9 Certificatieschema beheerd door de VREG 

De VREG beheert het certificatieschema voor groene stroom in Vlaanderen overeenkomstig art. 3.1.4, 
§2, 7° van het Energiedecreet. In uitvoering hiervan kan de VREG beslissen om zelf 
biomassacertificaten aan te maken waarin de nodige kenmerken van biomassastromen opgenomen 
zijn op basis van een certificatieschema dat door de VREG beheerd wordt. Het betreft een 
certificatieprocedure die het voor kleinschalige productie-installaties haalbaar maakt om aan de eisen 
voor groenestroomcertificaten te voldoen. Marktpartijen kunnen dus slechts in bepaalde gevallen op 
dit systeem beroep doen. De VREG wil hiermee tegemoet komen aan de noden van marktpartijen 
voor wie het een onredelijke last zou zijn om het opzetten of het gebruik van zulk een 
certificatieschema op te leggen en om onredelijke financiële of administratieve lasten te vermijden. De 
nadere bepalingen betreffende dit systeem worden in de volgende secties ‘6.9.1 Concept’, ‘6.9.2 
Voorwaarden’ en ‘6.9.3 Werkwijze’ beschreven. 

6.9.1 Concept 

Wanneer een groenestroomproducent beroep doet op het certificatieschema beheerd door de VREG, 
dienen er geen biomassacertificaten afgeleverd te worden aan de VREG maar zal de VREG zelf instaan 
voor het opstellen hiervan. Daartoe dienen de kenmerken van de aangewende biomassastromen 
rechtstreeks door de marktpartijen aan de VREG aangetoond te worden. De groenestroomproducent 
houdt te allen tijde de verbruikte biomassastromen alsook de verbruikte hoeveelheden en de afkomst 
nauwgezet bij in een register. Dit register wordt jaarlijks gerapporteerd aan de VREG. De VREG kan 
hierop controle uitvoeren. 

6.9.2 Voorwaarden 

Er zijn twee categorieën van installaties die aanspraak kunnen maken op het certificatieschema 
beheerd door de VREG: 

• Iedere biogasinstallatie in zoverre de installatie biogas verbrandt afkomstig van een 
vergistingsinstallatie die zich bevindt in het Vlaamse Gewest; 

• Kleinschalige groenestroomproductie-installaties met een geïnstalleerd elektrisch vermogen 
van minder dan 1 MW, naar analogie met de definitie van kleinschalige 
warmtekrachtkoppeling in art. 1.1.1, §2, 61° van het Energiebesluit, die enkel bedrijfseigen of 
lokaal geproduceerde biomassa verbruiken. Bedrijfseigen biomassa is biomassa afkomstig van 
gronden die aan het bedrijf toebehoren. Lokaal geproduceerde biomassa is biomassa 
geproduceerd binnen een straal van 50 km rond de groenestroomproductie-installatie. 

6.9.3 Werkwijze 

Voor iedere installatie dient bij de aanvraag van groenstroomcertificaten een ingevulde overzichtstabel 
van inputstromen overgemaakt te worden aan de VREG zoals bedoeld in sectie ‘4.3 Biomassastromen 
voor vergisting of verbranding’ van MEDE-2013-3. Deze tabel dient tijdens de volledige periode dat de 
installatie certificaatgerechtigd is, doorlopend geactualiseerd en jaarlijks aan de VREG overgemaakt te 
worden zoals wordt toegelicht in dezelfde sectie van MEDE-2013-3. Op basis van deze informatie zal 
de VREG het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten en de aanvaardbaarheid ervan bepalen.  

Indien in de installatie vloeibare biomassa vergist wordt die niet voldoet aan de voorwaarden in de 
laatste paragraaf van sectie '3.3.4 Duurzaamheidskenmerken’ om door de VREG automatisch 
beschouwd te worden als conform de duurzaamheidscriteria, dan dient voor deze vloeibare 
biomassastroom steeds een geldig biomassacertificaat voorgelegd te worden aan de VREG dat werd 
opgesteld door een erkende certificatie-instantie conform een erkend certificatiesysteem. Wanneer de 
geldigheid van het biomassacertificaat vervalt, dient er opnieuw een geldig certificaat voorgelegd te 
worden om in aanmerking te kunnen komen voor de toekenning van groenestroomcertificaten. 
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De VREG zal de groenestroomproducent op de hoogte brengen indien niet voldaan is aan de 
voorwaarden inzake biomassakenmerken voor de toekenning van groenestroomcertificaten. Hierbij zal 
vermeld worden wat de reden hiertoe is.  

De VREG kan ten allen tijden de door de marktpartij verschafte informatie controleren en bijkomende 
informatie opvragen. 
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7 Controle door de VREG 

De VREG kan een productie-installatie die elektriciteit opwekt uit een hernieuwbare energiebron, op 
elk moment controleren om na te gaan of de elektriciteit wel opgewekt wordt uit een hernieuwbare en 
aanvaardbare energiebron, en of de meting van de geproduceerde elektriciteit en andere metingen 
die noodzakelijk zijn om de netto elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen te bepalen, 
overeenstemmen met de werkelijkheid, overeenkomstig art. 6.1.4, §2 van het Energiebesluit. 

Op ieder moment dient voor iedere biomassastroom die in een groenestroomproductie-installatie 
wordt verwerkt een geldig biomassacertificaat beschikbaar te zijn. Zo niet, zijn de waarden zoals 
bepaald in sectie ‘7.3 Conservatieve inschatting van toepassing. 

Bij een controle wordt op eenvoudige vraag van de VREG al het bewijsmateriaal overgemaakt onder 
de gevraagde vorm ter staving van a) de bepaling van biomassakenmerken, b) de in het kader van 
een bepaald groenestroomdossier afgelegde verklaringen, c) uitgevoerde audits of d) leveringen van 
biomassa.  

De netbeheerder kan op verzoek van de VREG via een controle ter plaatse van de productie-installatie 
en de meterstanden nagaan of aan de voorwaarden tot toekenning van groenestroomcertificaten is 
voldaan. Als de netbeheerder de toegang tot de installatie wordt geweigerd of als de netbeheerder 
vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, meldt deze dit onmiddellijk aan de VREG. De 
netbeheerder schorst vervolgens de uitbetaling van de minimumsteun voor de 
groenestroomcertificaten uitgegeven voor elektriciteit opgewekt in de betrokken installatie totdat de 
VREG deze vrijgeeft.  

De VREG neemt de informatie die hij ontvangt in het kader van zijn klachtenprocedure mee in 
overweging bij de planning en uitvoering van de controles en in de uitvoering van de procedures 
vernoemd in deze nota. 

Indien uit deze controles grote niet-conformiteiten met betrekking tot het bepalen van de kenmerken 
van de biomassastroom blijken, deelt de VREG deze niet-conformiteiten en de identificatie van de 
betrokken niet-conforme loten biomassa mee aan de betrokken partijen zoals vermeld in sectie ‘6.3.3 
Controle door een erkende certificatie-instantie’. De VREG kan hierbij tevens sancties opleggen 
overeenkomstig sectie ‘7.4 Sancties’. 

7.1 Verplichte melding van wijziging  

De certificaatgerechtigde is verplicht om onmiddellijk alle wijzigingen te melden aan de VREG die 
ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toekenning van 
groenestroomcertificaten, of die een invloed kunnen hebben op het aantal of de aanvaardbaarheid 
van de toe te kennen groenestroomcertificaten overeenkomstig art. 6.1.5 van het Energiebesluit. Een 
verandering van één of meerdere kenmerken van een biomassastroom, of de toevoeging van een 
nieuwe biomassastroom, zijn voorbeelden van zulke wijzigingen. Bij deze wijzigingen, of bij het 
nalaten van de melding hiervan, kan de VREG zijn beslissing met betrekking tot de toekenning van 
groenestroomcertificaten in de betrokken productie-installaties wijzigen of zelfs herroepen.  

De kenmerken van biomassastromen die een invloed hebben op het aantal toe te kennen of de 
aanvaardbaarheid van de groenestroomcertificaten worden vastgelegd in de vermeldingen op een 
biomassacertificaat. Het betreft steeds conservatieve waarden waarbij het in rekening brengen van de 
werkelijke waarde van de kenmerken steeds aanleiding zou geven tot eenzelfde of hoger aantal 
aanvaardbare groenestroomcertificaten. Indien de vermeldingen op het biomassacertificaat niet langer 
een conservatieve inschatting zouden zijn dient dit eveneens onmiddellijk als wijziging aan de VREG 
gemeld te worden. 

Bij het nalaten van melding van wijziging kan de VREG sancties opleggen overeenkomstig sectie ‘7.4 
Sancties’. 
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7.2 Correcties 

Als blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning van groenestroomcertificaten of 
dat de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten gebaseerd is op foutieve of 
onvolledige informatie, kan de VREG voor wat betreft het aantal onterecht toegekende 
groenestroomcertificaten overgaan tot correcties. Hiertoe trekt de VREG de nog niet verhandelde en 
de in het kader van de certificatenverplichting of minimumsteun nog niet gebruikte 
groenestroomcertificaten in kwestie in. Als de VREG vaststelt dat een aantal van de onterecht 
toegekende groenestroomcertificaten toch al werd verhandeld of werd gebruikt voor de 
minimumsteun of voor de certificatenverplichting, compenseert de VREG voor de productie-installatie 
in kwestie evenredig het aantal groenestroomcertificaten dat nog toegekend zal worden met het 
aantal onterecht toegekende groenestroomcertificaten, overeenkomstig art. 6.1.6 van het 
Energiebesluit. 

7.3 Conservatieve inschatting 

Wanneer de waarde van een bepaald biomassakenmerk ontbreekt op een biomassacertificaat, of 
wanneer er een niet-conformiteit werd vastgesteld bij de bepaling van een bepaald biomassakenmerk, 
kan de VREG overgaan tot het maken van een conservatieve inschatting voor dit biomassakenmerk.  

Voor biomassakenmerken met betrekking tot energieverbruiken wordt de conservatieve inschatting 
berekend door de VREG via een conservatieve benadering op basis van eigen expertise. In het geval 
van houtpellets die aangewend worden in micro-installaties en geraffineerde palmolie is de 
conservatieve inschatting van de voorbehandelingsenergie gelijk aan de overeenkomstige waarde 
weergegeven in tabel 2 onder sectie ‘6.4.7 Kenmerk 1: voorbehandelingsenergie’. 

Voor biomassakenmerken met betrekking tot de aanvaardbaarheid van afvalstromen en houtstromen 
houdt de conservatieve inschatting in dat de betroffen biomassastroom geen aanleiding geeft tot 
aanvaardbare groenestroomcertificaten.  

Voor biomassakenmerken met betrekking tot de duurzaamheidscriteria houdt de conservatieve 
inschatting in dat de betroffen biomassastroom niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria. 

7.4 Sancties 

Op grond van artikel 13.2.1. en 13.3.1 van het Energiedecreet kan de VREG strafrechtelijke en/of 
administratieve sancties opleggen in geval verificaties of onderzoeken van de VREG of van de Vlaamse 
Regering gehinderd worden, wanneer geweigerd wordt informatie te verstrekken, wanneer bewust 
verkeerde of onvolledige informatie verstrekt wordt, of bij niet-naleving van maatregelen en 
verplichtingen inzake de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zowel de 
groenestroomproducent, de betrokken marktpartijen, de certificatie-instantie als de houder van het 
certificatieschema kunnen hiertoe aansprakelijk gesteld worden. 
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8 Procedures 

Hieronder worden de verschillende procedures in het kader van de certificatie van biomassa 
toegelicht. 

8.1 Aanvraag tot erkenning van een certificatie-instantie door de 
VREG 

Om expliciet erkend te worden door de VREG als certificatie-instantie, dient een certificatie-instantie 
een erkenningsaanvraag in bij de VREG.  

De erkenningsaanvraag wordt in elektronische vorm (pdf-formaat) toegestuurd aan 
expertisedossiers@vreg.be en beantwoordt aan onderstaande voorschriften: 

• De aanvraag vermeldt: 

o De naam van de certificatie-instantie, alsook een voorstel voor een drielettercode die 
nog niet in gebruik is bij de VREG ter identificatie van certificatie-instantie; 

o Een geldig officieel adres in een lidstaat van de Europese Unie of in een ander land 
dat deel uitmaakt van het akkoord van de Europese Economische Ruimte. 

• De aanvraag bevat alle nodige bewijsstukken om aan te tonen dat minstens voldaan is aan de 
voorwaarden zoals vastgelegd in sectie ‘5.1 Erkenning van een certificatie-instantie door de 
VREG’. 

De VREG verleent of weigert de erkenning binnen de 2 maand te rekenen vanaf ontvangst van de 
volledige erkenningsaanvraag. 

De erkenning wordt uitgereikt voor een hernieuwbare periode van drie jaar vanaf de dag van 
bezorging van deze erkenning door de VREG aan de certificatie-instantie. Gedurende die periode kan 
het controleorganisme elk moment op initiatief van de VREG gecontroleerd worden op de naleving van 
de erkenningsvoorwaarden. 

De VREG publiceert erkende certificatie-instanties op de VREG-website. 

8.2 Aanvraag tot erkenning van een certificatieschema door de 
VREG 

Om expliciet erkend te worden door de VREG als certificatieschema voor het bepalen van 
biomassakenmerken en de toekenning van biomassacertificaten, dient de houder van het 
certificatieschema een erkenningsaanvraag in bij de VREG.  

De erkenningsaanvraag wordt in elektronische vorm (pdf-formaat) toegestuurd aan 
expertisedossiers@vreg.be en beantwoordt aan onderstaande voorschriften: 

• De aanvraag vermeldt: 

o De naam van het certificatieschema, alsook een voorstel voor een drielettercode die 
nog niet in gebruik is bij de VREG ter identificatie van het certificatieschema; 

o De organisatie die de aanvraag voorlegt en de verantwoordelijkheid draagt; 

o Een geldig officieel adres in een lidstaat van de Europese Unie of in een ander land 
dat deel uitmaakt van het akkoord van de Europese Economische Ruimte. 

• De aanvraag bevat alle nodige bewijsstukken om aan te tonen dat minstens voldaan is aan de 
voorwaarden zoals vastgelegd in sectie ‘6.1 Erkenning van een certificatieschema door de 
VREG’. 
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De VREG bezorgt binnen twee maanden te rekenen vanaf ontvangst van de volledige aanvraag, zijn 
ontwerpbeslissing aan de houder van het certificatieschema. Die beschikt over twee weken om met 
argumenten en bewijsstukken gestaafde bezwaren te bezorgen aan de VREG, waarna deze het 
certificatieschema al dan niet erkent.  

De erkenning wordt uitgereikt voor een hernieuwbare periode van vijf jaar vanaf de dag van 
bezorging van deze erkenning door de VREG aan de houder van het certificatieschema. 

Duurzaamheidscertificatieschema’s 

Voor het aantonen van duurzaamheidskenmerken van biomassastromen dient binnen het kader van 
een erkend certificatieschema gebruik gemaakt te worden van één of meerdere 
duurzaamheidscertificatieschema’s zoals beschreven in sectie ‘6.4.13 Kenmerk 7-11: 
Duurzaamheidscriteria’. Deze duurzaamheidscertificatieschema’s worden impliciet door de VREG 
erkend zoals beschreven in sectie ‘6.6 Erkende certificatieschema’s’. Hiervoor dient dus geen aanvraag 
maar enkel een aanmelding ingediend te worden bij de VREG.  

Aanvragen voor nieuwe certificatieschema’s voor het aantonen van één of meerdere 
duurzaamheidskenmerken zullen niet door de VREG behandeld worden, maar kunnen wel steeds op 
federaal of Europees niveau ingediend worden volgens de daartoe opgelegde procedures. Indien het 
certificatieschema op één van deze niveaus werd erkend, zal het ook impliciet door de VREG erkend 
worden nadat het bij de VREG werd aangemeld.  

8.3 Klachtenprocedure 

Zoals bepaald in sectie ‘6.2 Organisatie van het certificatieschema’ dient ieder certificatieschema in 
een klachten- en beroepsprocedure te voorzien.  

Indien binnen deze procedure niet tot een vergelijk gekomen wordt, kan een klacht overgemaakt 
worden aan de VREG. De VREG behandelt binnen het kader van deze nota echter geen klachten: 

• die niet gericht zijn tegen een partij betrokken bij de productie van een biomassastroom, of 
bij de bepaling van of controle op de kenmerken van deze biomassastroom in het kader van 
de toekenning van groenestroomcertificaten in Vlaanderen; 

• die anoniem zijn; 
• die niet eerder schriftelijk werden ingediend bij de betrokken partij; 
• die geen vermeende inbreuk tegen de Vlaamse energiewetgeving betreffen; 
• die al aanhangig gemaakt zijn voor een burgerlijke rechtbank, een strafrechtbank of een 

administratief rechtscollege. Aanhangig betekent dat één van de partijen naar de rechtbank 
gestapt is. Het moet nog niet inhoudelijk in behandeling zijn, het kan bijvoorbeeld zijn dat er 
nog maar enkel een dagvaarding gestuurd is. 

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de meegedeelde gegevens en documenten in het 
kader van de behandeling van de klacht mogelijk zullen worden overgemaakt aan de betrokken partij. 
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9 Voorbeeldscenario’s 

9.1 Scenario palmolie 

Om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van groenestroomcertificaten, dient een 
groenestroomproductie-installatie die gebruik maakt van palmolie een aantal kenmerken van de 
gebruikte palmolie aan te tonen aan de VREG. Aangezien palmolie vloeibare biomassa is, niet 
afkomstig van een afval- of houtstroom, betreft dit de kenmerken met betrekking tot de 
energieverbruiken en de duurzaamheidscriteria zoals aangegeven in tabel 1 in sectie ‘1.2 
Toepassingsgebied’.  

Het aantonen van deze kenmerken aan de VREG gebeurt met behulp van een biomassacertificaat. 
Aangezien palmolie geen lokale biomassa is, kan de installatie geen biomassacertificaat aanvragen bij 
de VREG zelf, maar dient de installatie palmolie aan te kopen waarvoor een biomassacertificaat 
voorhanden is.  

Het is de leverancier van de palmolie die dit biomassacertificaat heeft aangevraagd bij een erkende 
certificatie-instantie (zie hoofdstuk ‘5 Certificatie-instanties’). Deze certificatie-instantie heeft voor de 
palmolie van deze leverancier alle nodige kenmerken bepaald volgens de bepalingen van een erkend 
certificatieschema (zie hoofdstuk ‘6 Certificatieschema’s’). Aangezien het vloeibare biomassa betreft 
die aan de duurzaamheidscriteria dient te voldoen, wordt binnen dit certificatieschema gebruik 
gemaakt van één of meerdere bestaande duurzaamheidscertificatieschema’s zoals bijvoorbeeld ISCC, 
NTA8080 en REDCert. De VREG zal hiertoe zelf geen duurzaamheidscertificatieschema’s erkennen of 
beheren. Zoals tevens bepaald binnen het certificatieschema dient elke levering van de palmolie 
geregistreerd te zijn in de Federale gegevensbank biobrandstoffen (zie sectie ‘6.4.13 Kenmerk 7-11: 
Duurzaamheidscriteria’). 

De groenestroomproductie-installatie dient per biomassaleverancier een biomassacertificaat over te 
maken aan de VREG. Eén biomassacertificaat kan gebruikt worden voor meerdere leveringen van 
eenzelfde biomassastroom door eenzelfde leverancier zolang aangetoond kan worden dat minstens 
aan de kenmerken op het biomassacertificaat voldaan is. Voor al deze leveringen zijn dan de 
kenmerken zoals vermeld op het biomassacertificaat van toepassing. Van zodra een 
biomassacertificaat niet meer geldig is, bijvoorbeeld omdat een levering niet meer voldoet aan één 
van de kenmerken op het biomassacertificaat of omdat het certificaat vervallen is, dient de finale 
leverancier een nieuw biomassacertificaat aan te vragen en over te maken aan de 
groenestroomproducent. Deze dient vervolgens het nieuwe biomassacertificaat over te maken aan de 
VREG. De groenestroomproducent houdt in een eigen register bij welke leveringen door welk 
certificaat gedekt werden. 

Aangezien er momenteel nog geen erkende certificatieschema’s en erkende certificatie-instanties zijn, 
dient er eerst door een marktpartij een certificatieschema opgezet te worden. Na erkenning door de 
VREG van dit certificatieschema en van de uitvoerende certificatie-instanties, kan er per 
palmolieleverancier een biomassacertificaat worden aangevraagd bij een erkende certificatie-instantie. 
Van zodra er een geldig biomassacertificaat aan de VREG werd overgemaakt, zijn de kenmerken zoals 
vermeld op het biomassacertificaat van toepassing.  

Zolang er geen erkend certificatieschema en erkende certificatie-instantie is, is de overgangsregeling 
van toepassing zoals weergegeven in sectie ’10 Overgangsregeling’. 

9.2 Scenario houtpellets 

Om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van groenestroomcertificaten, dient een 
groenestroomproductie-installatie die gebruik maakt van houtpellets een aantal kenmerken van de 
gebruikte houtpellets aan te tonen aan de VREG. Er wordt in dit voorbeeld verondersteld dat deze 
houtpellets aan een zekere productnorm voldoen en niet als afvalstroom beschouwd kunnen worden. 
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Aangezien houtpellets een vaste biomassastroom, meer specifiek een houtstroom, betreffen, zijn de 
duurzaamheidscriteria niet van toepassing. De kenmerken die aangetoond dienen te worden zijn 
bijgevolg de kenmerken met betrekking tot de energieverbruiken en houtstromen overeenkomstig 
tabel 1 in sectie ‘1.2 Toepassingsgebied’. 

Het aantonen van deze kenmerken aan de VREG gebeurt met behulp van een biomassacertificaat. 
Indien de oorsprong van de houtpellets lokaal is en het vermogen van de installatie niet groter dan 
1 MW bedraagt overeenkomstig de bepalingen in sectie ‘6.9 Certificatieschema beheerd door de 
VREG’, kan dit certificaat bij de VREG aangevraagd worden. In het andere geval dient de installatie 
houtpellets aan te kopen waarvoor een biomassacertificaat voorhanden is.  

Het is de leverancier van de houtpellets die dit biomassacertificaat heeft aangevraagd bij een erkende 
certificatie-instantie (zie hoofdstuk ‘5 Certificatie-instanties’). Deze certificatie-instantie heeft voor de 
houtpellets van deze leverancier alle nodige kenmerken bepaald volgens de bepalingen van een 
erkend certificatieschema (zie hoofdstuk ‘6 Certificatieschema’s’). 

De groenestroomproductie-installatie dient per biomassaleverancier een biomassacertificaat over te 
maken aan de VREG. Eén biomassacertificaat kan gebruikt worden voor meerdere leveringen van 
eenzelfde biomassastroom door eenzelfde leverancier zolang aangetoond kan worden dat minstens 
aan de kenmerken op het biomassacertificaat voldaan is. Voor al deze leveringen zijn dan de 
kenmerken zoals vermeld op het biomassacertificaat van toepassing. Van zodra een 
biomassacertificaat niet meer geldig is, bijvoorbeeld omdat een levering niet meer voldoet aan één 
van de kenmerken op het biomassacertificaat of omdat het certificaat vervallen is, dient de finale 
leverancier een nieuw biomassacertificaat aan te vragen en over te maken aan de 
groenestroomproducent. Deze dient vervolgens het nieuwe biomassacertificaat over te maken aan de 
VREG. De groenestroomproducent houdt in een eigen register bij welke leveringen door welk 
certificaat gedekt werden. 

Aangezien er momenteel nog geen erkende certificatieschema’s en erkende certificatie-instanties zijn, 
dient er eerst door een marktpartij een certificatieschema opgezet te worden. Na erkenning door de 
VREG van dit certificatieschema en van de uitvoerende certificatie-instanties, kan er per 
houtpelletleverancier een biomassacertificaat worden aangevraagd bij een erkende certificatie-
instantie. Van zodra er een geldig biomassacertificaat aan de VREG werd overgemaakt, zijn de 
kenmerken zoals vermeld op het biomassacertificaat van toepassing.  

Zolang er geen erkend certificatieschema en erkende certificatie-instantie is, is de overgangsregeling 
van toepassing zoals weergegeven in sectie ’10 Overgangsregeling’. 

9.3 Scenario kleinschalige groenestroomproductie op basis van 
eigen koolzaadolie 

Een landbouwer die in Vlaanderen zelf koolzaad verbouwt, oogst en perst tot koolzaadolie om deze te 
gebruiken in een eigen groenestroomproductie-installatie met een maximaal vermogen van 1 MW, 
dient een aantal kenmerken van de gebruikte koolzaadolie aan te tonen aan de VREG om aanspraak 
te kunnen maken op de toekenning van groenestroomcertificaten. 

De groenestroomproducent kan in dit geval beroep doen op het certificatieschema dat beheerd wordt 
door de VREG zoals toegelicht in sectie ‘6.9 Certificatieschema beheerd door de VREG’. Het betreft 
een certificatieprocedure die het voor kleinschalige productie-installaties praktisch haalbaar maakt om 
aan de eisen voor groenestroomcertificaten te voldoen en die ertoe dient om onredelijke financiële of 
administratieve lasten te vermijden. 

Opdat de VREG de nodige biomassacertificaten kan opstellen, maakt de groenestroomproducent bij de 
aanvraag van groenstroomcertificaten een ingevulde overzichtstabel van inputstromen over aan de 
VREG zoals bedoeld in sectie ‘4.3 Biomassastromen voor vergisting of verbranding’ van MEDE-2013-3. 
De producent zorgt ervoor dat deze tabel tijdens de volledige periode dat de installatie 
certificaatgerechtigd is geactualiseerd wordt, en maakt deze tabel jaarlijks over aan de VREG zoals 
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wordt toegelicht in dezelfde sectie van MEDE-2013-3. Op basis van deze informatie zal de VREG dan 
een biomassacertificaat opstellen, waarbij de kenmerken zoals vermeld op het biomassacertificaat van 
toepassing zijn voor de bepaling van het aantal groenestroomcertificaten.  

  



 

Consultatiedocument certificatie biomassa 

 

03/02/2014 

 

 

  Pagina 50 van 54 

10 Overgangsregeling 

De VREG voorziet een overgangsperiode van 12 maanden vanaf publicatie van dit 
consultatiedocument voordat het biomassacertificatensysteem volledig in voege wordt genomen. 
Uiteraard kan er reeds voor afloop van deze overgangsperiode beroep gedaan worden op het nieuwe 
systeem van biomassacertificaten. Indien na afloop van de overgangsperiode geen 
biomassacertificaten door een groenestroomproducent aan de VREG voorgelegd kunnen worden, zal 
de VREG voor ieder biomassakenmerk een conservatieve inschatting toepassen zoals weergegeven in 
sectie ‘7.3 Conservatieve inschatting’. 

Tijdens de overgangsperiode zal de VREG aanvaarden dat de biomassakenmerken met betrekking tot 
de energieverbruiken, afvalstoffen en aanvaardbaarheid van houtstromen bepaald worden volgens de 
procedures die van kracht waren voor de publicatie van deze nota. 

Voor wat betreft de duurzaamheidskenmerken van vloeibare biomassastromen zal de VREG tijdens de 
overgangsperiode aanvaarden dat deze kenmerken worden aangetoond met behulp van de 
zelfverklaring in sectie ’Bijlage III: verklaring op woord van eer voor een leverancier van vloeibare 
biomassa’.  

Het certificatieschema beheerd door de VREG zal 2 maanden na publicatie van dit 
consultatiedocument in voege genomen worden. De betroffen installaties zullen hiervan persoonlijk op 
de hoogte gebracht worden. Hierbij zal vermeld worden welke eventuele acties door de betroffen 
installaties dienen ondernomen te worden om te voldoen aan de vereisten van dit schema. 
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Bijlage I: Identificatieformulier biomassa - geen afval 

Voor biomassa die als afval beschouwd wordt, zie sectie ’ Bijlage II: Identificatieformulier biomassa - 
afval’. 

Voor producten die geen afval zijn dient het identificatieformulier minstens volgende gegevens te 
bevatten:  

• Gebruikelijke benaming zoals: houtpellets, korte omloophout, palmolie, palmstearine, 
koolzaadolie, maïs, etc.; 

• Commerciële benaming zoals gebruikt in contracten en op facturen en leveringsbons; 

• GN-code(s)17; 

• Morfologie of vorm waarin de inputstroom aan de installatie wordt toegevoegd, bijvoorbeeld 
vloeibaar, vast of gasvormig; 

• Stukgrootte (indien van toepassing): de minimumafmeting en maximumafmeting van de 
stukken in de biomassastroom uitgedrukt in cm; 

• Onderste verbrandingswaarde op natte basis, kortweg OVWnat , uitgedrukt in kWh/kg en het 
vochtgehalte uitgedrukt in % zoals gespecifieerd in de derde alinea van sectie ‘6.4.7 Kenmerk 
1: voorbehandelingsenergie’. 

                                                
17 Gecombineerde Nomenclatuur, zie http://www.nbb.be/doc/DQ/n_pdf_ex/Nomclat2013Pubbladnl.pdf 
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Bijlage II: Identificatieformulier biomassa - afval 

Voor biomassa die niet als afval beschouwd wordt, zie sectie ’ Bijlage I: Identificatieformulier 
biomassa - geen afval’. 

Dit identificatieformulier komt overeen met het afvalstoffenformulier zoals bedoeld in art. 6.1.2, §3 
van het Energiebesluit. Dit document kan bekomen worden via de volgende link:  

http://www.vreg.be/welke-bijlagen-voegt-u-toe#afvalstoffenformulier.  

Veel voorkomende benamingen voor afvalstromen in groenestroomdossiers zijn:  

• Restafval; 

• RDF uit restafval of vergelijkbaar bedrijfsafval; 

• A, B, C-hout; 

• dierlijke vetten cat I, II, III. 
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Bijlage III: Verklaring op woord van eer voor een leverancier 
van vloeibare biomassa 

Zie volgende bladzijde 
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Verklaring op woord van eer 
In functie van de toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie <naam 
installatie>, bestaande uit <x> motoren met een totaal elektrisch vermogen van <y> kW, gelegen te 
<adres>. 

Hierbij verklaar ik,  
(voornaam en naam),   ……………………………………………………………………………… 

(functie binnen het bedrijf) ……………………………………………………………………………… 

als vertegenwoordiger van het bedrijf 

(naam bedrijf)   ……………………………………………………………………………… 

(straat en nummer)    ……………………………………………………………………………… 

(postcode en woonplaats),  ……………………………………………………………………………… 

op woord van eer dat: 

Duurzaamheid 

• de vloeibare biomassa, met name <identificatie biomassastroom>, geleverd aan de 
bovenvernoemde groenestroomproductie-installatie binnen een periode van een jaar te tellen 
vanaf de datum van ondertekening van deze verklaring, voldoet aan de duurzaamheidscriteria 
zoals vermeld in Art. 6.1.16. van het Energiebesluit; 

Traceerbaarheid 

• ik over voldoende bewijsmateriaal (certificaten, weegbonnen, leveringsbonnen, facturen, 
magazijnregister) beschik om de beweringen onder het hierbovenstaande punt ondubbelzinnig te 
staven; 

Controleerbaarheid 

• ik dit bewijsmateriaal zal bijhouden gedurende een periode van vijf jaar zodat ik kan bewijzen dat 
aan alle bovenstaande beweringen voldaan werd;  

• op eenvoudige vraag van de VREG dit bewijsmateriaal zal worden overgemaakt aan de VREG (of 
een door haar aangewezen keuringsinstantie) ter controle. 

 

De personen die de verificaties of de onderzoeken van de VREG hinderen, weigeren de informatie te 
verstrekken die zij gehouden zijn mee te delen, of bewust verkeerde of onvolledige informatie 
verstrekken, worden overeenkomstig artikel 36 van het Elektriciteitsdecreet  gestraft met een 
gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met een geldboete of met een één van deze straffen 
alleen.  
 

Ik ben bevoegd deze verklaring te ondertekenen namens <bedrijfsnaam>. 

Verklaring gedaan te   ……………………………………………………………………………… 

op datum van     ……………………………………………………………………………… 

Handtekening (eigenhandig bij te schrijven “Verklaring op woord van eer”) 

    ……………………………………………………………………………… 

 


