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Handleiding voor eigenaars van zonnepanelen: 
Verkopen van garanties van oorsprong    

 

Een eigenaar van zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW ontvangt twee types certificaten 

van de VREG: 

 Groenestroomcertificaten aanvaardbaar voor de jaarlijkse quotumverplichting 

(“steuncertificaten”) ontvangt u voor al uw elektriciteitsproductie. Het maakt hiervoor niet 

uit of u de geproduceerde elektriciteit ter plaatse verbruikt of in het net injecteert. Deze 

groenestroomcertificaten kan u tegen minimumsteun verkopen aan de netbeheerder. 

 

 Garanties van oorsprong ontvangt u voor elke 1.000 kWh die u in het net injecteert. Deze 

kunnen NIET tegen minimumsteun verkocht worden aan de netbeheerder. 

U zal dus meestal een ander aantal steuncertificaten ontvangen (voor alle productie door uw 

zonnepanelen) dan garanties van oorsprong (enkel voor dat deel van uw elektriciteitsproductie dat u 

in het net injecteert en dus niet zelf verbruikt). 

Voor beide types ziet u sinds juli 2013 een aparte regel in de certificatendatabank. 

Het verschil tussen beiden ziet u in de databank door te letten op de “rode Q” (=steuncertificaten die 

aanvaardbaar zijn voor de jaarlijkse quotumverplichting en dus verkocht kunnen worden aan 

minimumsteun) en de “groene G” (=garanties van oorsprong): 

 

 

Een garantie van oorsprong kan niet tegen minimumsteun aan de netbeheerder verkocht worden. De 

financiële waarde is verwaarloosbaar in vergelijking met de minimumsteun. Het is echter mogelijk dat 

de elektriciteitsleverancier die uw elektriciteit koopt, vraagt om ook de garanties van oorsprong te 

bezorgen. Wat u in dat geval moet doen vindt u in deze handleiding.  

  

PVZGXXXXX 
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1. Verkoop uw steuncertificaten automatisch aan uw netbeheerder 
 

Als u uw steuncertificaten tegen minimumsteun wil verkopen aan uw netbeheerder is er 

geen enkele reden om dat niet automatisch te doen1. Dankzij de automatische verkoop worden 

uw steuncertificaten meteen nadat ze worden aangemaakt aan uw netbeheerder verkocht. Op die 

manier ontvangt u het snelst uw geld. 

U kan zelf overschakelen naar automatische verkoop: bij het inloggen in de databank zal u de vraag 

krijgen of u toch niet wil veranderen naar automatische verkoop. Als u daar “ja” aanvinkt zullen alle 

steuncertificaten die nog in uw portefeuille zitten meteen automatisch aan de netbeheerder worden 

verkocht: 

 

Ziet u deze melding niet wanneer u inlogt dan worden al uw groenestroomcertificaten al automatisch 
verkocht. 

 

  

                                                           
1 Voor 1 juli 2013 waren steuncertificaten en garanties van oorsprong met elkaar verbonden op één 
certificaat. Wie zijn garanties van oorsprong apart wilde verkopen, kon daardoor niet kiezen voor de 

automatische verkoop. Nu is er geen enkele reden meer om niet voor automatische verkoop te kiezen. 
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2. Verkoop uw garanties van oorsprong manueel aan uw 
elektriciteitsleverancier 

 

De garanties van oorsprong staan volledig los van de steuncertificaten en kunnen nooit automatisch 

verkocht worden. Ze blijven dus altijd ter beschikking in uw portefeuille van waaruit u ze kan 

overmaken aan een andere partij, meestal een elektriciteitsleverancier. 

Hoe doet u dat? 

U logt in in de certificatendatabank en gaat via het menu Transacties  naar Transactie toevoegen. U 

ziet dan het volgende scherm: 

 

  

Selecteer verkoop van Garanties van Oorsprong 

Klik op start transactie.  
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U krijgt een overzicht van de transactie die u aanmaakte: 

 

 

Vink de garanties van oorsprong aan die u wenst te verkopen.  

Hierboven kan u meteen alle garanties van oorsprong die beschikbaar zijn selecteren. 

Klik op controleer transactie 

 

Nadat u alle gegevens hebt nagekeken en 

deze correct zijn klikt u op Bevestigen 

PVZG 

Geef minstens 3 letters van de naam van 

de koper (= uw elektriciteitsleverancier) in 

en klik op zoek koper 
Selecteer de koper (elektriciteitsleverancier) 

waarmee u een contract hebt afgesloten uit de lijst 

Vul de verkoopprijs per garantie van 

oorsprong in die u met uw leverancier 

hebt afgesproken. Vaak is deze gelijk 

aan € 0.  
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De transactie is nu volledig. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de verkoop. Het e-mailadres 

dat hiervoor gebruikt wordt, vindt u terug onder het menu Installaties  bij Mijn Info en kan u daar 

indien nodig ook wijzigen.  

Na 4 uur wordt de verkoop automatisch goedgekeurd en komen uw garanties van oorsprong terecht 

bij uw elektriciteitsleverancier.  

 

3. Het opvolgen van uw transacties in ‘Lijst transacties’ 

 

U logt in de certificatendatabank in en gaat via het menu Transacties  naar Lijst Transacties. U krijgt 

een overzicht van al uw verkopen: 

 

U ziet hier twee types van verkopen2:  

 Het type Verkoop GvO zijn de garanties van oorsprong die u aan uw elektriciteitsleverancier 

hebt verkocht. Bij deze verkopen bent u zelf de verkoper en is uw elektriciteitsleverancier de 

koper. 

 Het type minimumprijs (Q) zijn de certificaten die u tegen minimumsteun aan uw 

netbeheerder hebt verkocht. Hier bent u zelf de verkoper en is uw netbeheerder de kopende 

partij. 

Als u klikt op het aantal certificaten krijgt u extra gegevens te zien over de certificaten in de 

betreffende verkoop: 

 

Zo kan u goed opvolgen welke steuncertificaten u hebt overgemaakt aan uw netbeheerder en welke 

garanties van oorsprong u hebt verkocht aan uw elektriciteitsleverancier. 

  

                                                           
2 Bij de verkopen van voor 1 juli 2013 worden de verschillende soorten verkopen aangeduid als 
“standaard verkoop” voor de verkoop van garanties van oorsprong, en “minimumprijs (Q)” voor 

verkoop van steuncertificaten aan de netbeheerder. 
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4. Nuttige links 
 

Tot slot nog enkele nuttige links waar u meer informatie kan terugvinden over volgende onderwerpen: 

Toegang tot de certificatendatabank: https://certificatenbeheer.vreg.be 

Hoe inloggen? 
zie handleiding op 

http://www.vreg.be/certificatendatabank-1 

Verkopen aan minimumsteun: http://www.vreg.be/welk-bedrag  

Opmaken van uw factuur: www.vreg.be/factuur-voor-btw-plichtigen  

Jaarlijkse quotumverplichting: www.vreg.be/systeem-groenestroomcertificaten  

Gebruik GvO’s door uw elektriciteitsleverancier:   http://www.vreg.be/garanties-van-oorsprong  
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