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Vaststellingen statistieken certificatenhandel 

 

1. Algemeen 

1.1 Nieuw in de certificatendatabank sinds 1 juli 2013 
Op 1 juli 2013 werden groenestroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC) in de 

certificatendatabank gesplitst in steuncertificaten en garanties van oorsprong. Deze zijn apart 
verhandelbaar. De technische ontwikkeling van de geautomatiseerde statistieken over deze 

verhandeling had enkele maanden vertraging, maar is nu rond. 

1.2 Vaststellingen 
 
1.2.1 Statistieken rond handel in steuncertificaten 
Deze tonen duidelijk de overschotten op de steuncertificatenmarkten.  

 

Dit uit zich in: 
- het aantal certificaten dat aan minimumprijs aan de netbeheerders wordt verkocht (zie afbeelding 2 

en 6) 
- lage prijzen op de markt voor steuncertificaten (zie afbeelding 1 en 5) 

1.2.2 Statistieken rond garanties van oorsprong 

Voor het eerst hebben we afzonderlijke prijzen en aantallen verhandelde garanties van oorsprong voor 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (groene stroom) en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling 

(blauwe stroom).  
 

Aangezien de verkopers nog niet voor alle verhandelde garanties van oorsprong een prijswaarde 
registreren in de certificatendatabank kunnen we nog geen bindende conclusies trekken uit de 

gemiddelde prijs van de verhandelde garanties van oorsprong van de voorbije maanden. De statistiek 

over de spread van de prijs geeft waarschijnlijk een boeiender beeld (zie afbeelding 4 en 8). 
 

Dit document geeft een samenvatting. De statistieken zijn te vinden op: 
 

 http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom (groene stroom) 

 http://www.vreg.be/statistieken-warmte-krachtkoppeling (warmtekrachtkoppeling)  

 

http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom
http://www.vreg.be/statistieken-warmte-krachtkoppeling
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2. GSC – bilaterale transacties 

 
Afbeelding 1: aantal verhandelde gsc en gemiddelde prijs (in euro) 

 

2.1 Dalende tendens 
In vergelijking met vorig jaar ligt de gemiddelde marktprijs van groenestroomcertificaten de laatste 

maanden lager, namelijk rond 90 à 91 euro (zie afbeelding 1).  
 

2.2  Hoog aantal verhandelde GSC in oktober 2013  
Oktober 2013 kende een piek qua aantal verhandelde GSC. Dit heeft voornamelijk te maken met de 
veilingen van de netbeheerders die goed waren voor 2/3 van het aantal verkochte GSC.  
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3. GSC – minimumsteun 

 
Afbeelding 2: aantal aan de netbeheerder aangeboden GSC aan minimumprijs 

Het aantal GSC dat aan de netbeheerder is aangeboden tegen een minimumprijs blijft op een hoog 

niveau (zie afbeelding 2). Dit is wellicht gerelateerd aan de lagere transactieprijs (90 – 91 euro, zie 
afbeelding 1). Daar staat tegenover dat de netbeheerders blijkbaar wel certificaten terug op de markt 

kunnen brengen, weliswaar zonder dat dit kan gebeuren aan een hogere prijs.  

Toch stellen we vast dat er meer activiteit op de groenestroomcertificatenmarkt is, al is het meer en 

meer via een ‘omweg’ langs de netbeheerders en niet alleen rechtstreeks tussen producenten/traders 

en elektriciteitsleveranciers. 

4. Groene – GvO transacties (NIEUW) 
Sinds de splitsing tussen steuncertificaten en garanties van oorsprong bestaan nu ook aparte 

gegevens over garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (hier 
groene GVO). De statistiek behandelt nu bilaterale transacties van GvO binnen Vlaanderen, evenals 

import en export van GvO van en naar andere landen van de Europese Economische Ruimte. 
 

4.1 Gemiddelde prijs per verhandelde GvO is zeer laag 
De geregistreerde gemiddelde prijs per verhandelde GvO binnen Vlaanderen is zeer laag (zie 
afbeelding 3) omdat een zeer groot deel van de verhandelde garanties van oorsprong in de 

certificatendatabank door de verkopers geregistreerd wordt met een transactieprijs van 0 euro (zie 
afbeelding 4).  
Deze prijs reflecteert echter niet altijd de werkelijke kostprijs van de garanties van oorsprong. Hoewel 

we er de nadruk op leggen dat verkopers de boekhoudkundige waarde van garanties van oorsprong 
moeten weergeven bij een transactie in de certificatendatabank wordt in sommige gevallen geen 

aparte prijs voor de garantie van oorsprong bepaald. De GvO wordt nochtans meegeleverd met het 
steuncertificaat, net zoals het geval was vóór de splitsing op 1 juli. Vermoedelijk zijn 

langetermijncontracten nog niet ingesteld op een aparte prijsbepaling voor steuncertificaat en GvO. 

Langzamerhand zullen grotere aantallen GvO aan een andere prijs dan nul euro worden geregistreerd. 
 



 
 

  

 

21-11-2013 11:03  Pagina 4 van 6 

 

  Verhandelde garanties van oorsprong 

Jaar Maand Aantal Gemiddelde prijs 
[euro] 

2013 oktober 1.389.426 0,17 

2013 september 1.236.765 0,09 

2013 augustus 1.521.345 0,18 

2013 juli 3.370.777 0,06 

Afbeelding 3: aantal verhandelde garanties van oorsprong en gemiddelde prijs 

 
Afbeelding 4: spread prijs groene-GvO  

4.2 Import en export van GvO 

Qua import en export van GvO liggen de cijfers in de grootteorde van de eerste helft van 2013. 

5. WKC – bilaterale transacties 

 
Afbeelding 5: aantal verhandelde warmte-krachtcertificaten en gemiddelde maandprijs (in euro) 
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5.1 Lage gemiddelde prijs 

Warmte-krachtcertificaten (WKC) werden zowel in september als in oktober verkocht aan een 
gemiddelde prijs die onder de minimumprijs ligt waaraan aan de netbeheerders kan worden verkocht 

(zie afbeelding 5). Deze lage gemiddelde prijs is niet te wijten aan certificatenverkopen door 

netbeheerders, maar aan het feit dat heel wat WKC geen recht hebben op verkoop aan minimumprijs. 

6. WKC – minimumsteun 

 
Afbeelding 6: aantal aan de netbeheerder aangeboden WKC aan minimumprijs 

6.1 Historisch record in oktober 2013 

De voorbije maanden zijn grote aantallen certificaten verkocht aan de netbeheerders met een 
historisch record in oktober 2013 (zie afbeelding 6). De lage prijzen op de bilaterale markt lijken 

hiervoor een logische verklaring.  
 

7. WKK – GvO transacties (NIEUW) 
Sinds de splitsing op 1 juli 2013 bestaan nu ook aparte gegevens over garanties van oorsprong (GvO) 
voor elektriciteit uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling (WKK).  

7.1 Gemiddelde prijs per verhandelde WKK GvO is zeer laag 
De geregistreerde gemiddelde prijs per verhandelde WKK GvO binnen Vlaanderen is zeer laag (zie 
afbeelding 7) omdat een zeer groot deel van de verhandelde garanties van oorsprong in de 

certificatendatabank door de verkopers geregistreerd wordt met een transactieprijs van 0 euro (zie 
afbeelding 8).  
Vóór 2013 werden WKK-GvO ook gebruikt voor het verkrijgen van een vrijstelling van onderdelen van 
een federale bijdrage op elektriciteit. Nu die vrijstelling is afgeschaft en er op de markt door 

leveranciers geen elektriciteitsproducten worden aangeboden die specifiek doelen op elektriciteit uit 

WKK (vaak blauwe stroom genoemd) stelt zich de vraag in welke mate de certificatenmarkt 
waardering geeft aan WKK-GvO.  
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  Verhandelde garanties van oorsprong 

Jaar Maand Aantal Gemiddelde prijs 
[euro] 

2013 oktober 103.994 0,0000 

2013 september 204.301 0,0010 

2013 augustus 100.197 0,0062 

2013 juli 67.038 0,0219 

Afbeelding 7: aantal verhandelde garanties van oorsprong en gemiddelde prijs 

 

 
Afbeelding 8: spread prijs WKK-GvO 


