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Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van 
elektriciteit – 26 februari 2015 

 

1. Samenvatting 
Op 26 februari organiseerde de VREG een workshop over disclosure, de informatie die 

elektriciteitsklanten krijgen over de herkomst van hun stroom. 
 

Naast sprekers vanuit de VREG zelf, over het bestaande kader voor disclosure informatie en over de 
toekomstige ontwikkelingen, kwamen volgende sprekers aan het woord: Jan Vande Putte 

(Greenpeace) over de ranking van de elektriciteitsleveranciers; Peter Niermeijer (RECS International) 

over het publiek debat in Nederland over groene stroom; ‘Low Impact Man’ Steven Vromman over de 
Powerdare parties om huishoudelijke klanten te overtuigen stroom uit hernieuwbare bronnen te 

kopen; Alex Polfliet (Zero Emission Solutions) over de drijfveren en noden van professionele groene 
stroom consumenten en Tom Willems (Ecopower) over de bekommernissen van een 

elektriciteitsleverancier bij het leveren van groene stroom. Daarna volgde een panelgesprek onder 

leiding van Alma De Walsche met Alex Polfliet, Jan Vande Putte, Chris Elbers (elektriciteitsleverancier 
Belgian Eco Energy) en Pierre-Yves Cornelis (CWaPE). 

 
Dit is geen zuiver verslag, maar de impressies van de VREG op basis van de input van de 

stakeholders tijdens de workshop. 
 

2. Situatieschets 
Waarom organiseerde de VREG deze workshop? We zien nood aan debat over groene elektriciteit. Dit 
debat wordt nu fragmentair gevoerd (opstootjes in de media, via internet: blogs, social media). 

 

Wat wilden we niet bespreken op de workshop? Geen debat over de vraag of stroom uit hernieuwbare  
bronnen zinvol is of over de zin van de ondersteuning van productie uit HEB. Ook vragen als “is het 

steunmechanisme  effectief en efficiënt?  Is het rechtvaardig?” waren niet aan de orde. 
 

Wel zinvolle vragen zijn bijvoorbeeld: Bestaat groene stroom echt? Is groene stroom betrouwbaar? 
Kan je kolenstroom groenwassen? 

 

De  vraag: is mijn energieleverancier duurzaam? is een legitieme vraag. Heeft de herkomst van 
stroom te maken met steun voor investering/productie stroom dmv hernieuwbare bronnen? Is er 

controle op informatie voor de consument: is de informatie objectief? Is ze betrouwbaar? 
 

Verder is er vanuit de milieu- en consumentenbewegingen vaak de vraag naar additionaliteit (hiermee 

wordt bedoeld dat je niet alleen weet dat je als klant stroom uit hernieuwbare bronnen koopt, maar 
dat je ook een bijdrage levert aan nieuwe investeringen in productiecapaciteit op basis van 

hernieuwbare bronnen). 
 

Doel van de workshop was dus om een direct debat tussen consumenten, milieubeweging, overheid 
en elektriciteitssector te stimuleren en te faciliteren. De ondertitel van de workshop ‘Disclosure' 

illustreert de algemene drijfveren: Op weg naar een draagvlak voor levering van groene stroom - 

Vertrouwen in de herkomst van geleverde elektriciteit. 
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3. Wat onthoudt de VREG uit de workshop? 
 

 Presentatie VREG (Mieke Langie): Disclosure – Bestaand Kader:  
 

Mieke Langie van de VREG zette het bestaande kader uiteen: de wetgeving van toepassing, zowel op 

Vlaams als op Europees niveau, het concept Garantie van Oorsprong en de initiatieven die de VREG al 
nam met betrekking rond herkomstrapportering van elektriciteit (GroenCheck, Brandstofmixrapport) 

en kwaliteitsgarandering (deelname aan AIB). 
 

 Presentatie Greenpeace (Jan Van de Putte): Klassement van groene 
stroomleveranciers: wat is de strategie achter de ranking ? 
 

Van bij de start van de vrijgemaakte energiemarkt wilde Greenpeace ook aandacht voor kwaliteit, 

naast prijs als motivatie voor keuze van een elektriciteitsleverancier. Ze bekijken de situatie op niveau 
van bedrijven (dus de leveranciersmix), niet op niveau van elektriciteitsproducten. Zo willen ze 

vermijden dat een elektriciteitsleverancier zich ‘groener’ kan voordoen. 
Greenpeace heeft geen probleem met garanties van oorsprong, dat is een sluitend en betrouwbaar 

systeem. Greenpeace vraagt zich af wat de meerwaarde is van de GO voor de ontwikkeling van 

duurzame groene stroom in Vlaanderen. Greenpeace ziet het huidige systeem op zich niet als 
voldoende om echte transparantie te bieden over de ecologische meerwaarde voor de klant. De klant 

krijgt ook geen antwoord op de vraag: “wat doet leverancier met mijn geld?” 
De ranking van de elektriciteitsleveranciers is een strategische benadering op lange termijn van het 

beleid van de bedrijven: hoe goed/slecht past een elektriciteitsproductiefaciliteit in de (door 

Greenpeace) gewenste energietransitie?! 
  

Conclusie VREG: 
Greenpeace hanteert dus een benadering met andere uitgangspunten en dus ook een andere focus 
dan de ‘herkomst stroom’-benadering van de VREG. Een vraag om mee te nemen uit deze workshop 

is dan ook: Hoe kunnen de ‘investeringsprofiel-benadering’ en de elektriciteitsherkomst-benadering 

elkaar aanvullen en voeden? 

  
 Toelichting RECS International (Peter Niermeijer): Garanties van oorsprong: hoe 

betrouwbaar? (reactie op debat in Nederland) 
 
In Nederland noemen ze disclosure informatie het ‘Stroometiket’. Dit is goed geregeld voor stroom uit 

hernieuwbare bronnen (op basis van GOs), maar veel minder voor grijze stroom! 

Daardoor is er kritiek van de NGOs (zoals Greenpeace, maar ook Wise, Natuur en Milieu,…) die  een 
werkgroep hebben opgericht en streven naar full disclosure (verplicht gebruik van GO voor alle 

bronnen voor energie). 
 

Het begrip Sjoemelstroom dat gebruikt wordt door WISE om de import van GOs aan te klagen wordt 
opgepakt in de media, maar creëert heel wat verwarring bij de consument! De stelling van WISE is 

echter dat het GO-systeem goed is, maar verkeerd gebruikt wordt. Als elektriciteitsleveranciers de 

consumenten beter zouden inlichten, bijvoorbeeld over waar de stroom vandaan komt, heeft de 
consument wat te kiezen: het achter houden van het feit dat de stroom bijvoorbeeld uit Noorwegen 

komt is dan inderdaad sjoemelen, zou je kunnen zeggen. 
Labels kunnen daarbij helpen: is biomassa beter of slechter dan wind? Dat kan je pas goed gaan 

toelichten als er transparante detailinformatie beschikbaar is op de garanties van oorsprong. 

Peter Niermeijer ziet veel potentieel in een initiatief van grote bedrijven (elektriciteitsafnemers): die 
zelf criteria gaan opstellen: zo kunnen ze bv voor Nederlandse oorsprong kiezen, maar geen biomassa 

(wegens voedselconcurrentie), dus Hollandse wind: door import uit te sluiten ontstaat er een tekort 
aan Hollandse Wind en loopt de prijs op, waarmee nieuwe duurzame productiecapaciteit gestimuleerd 

wordt. Door lange termijncontracten af te sluiten bereik je het zelfde: bijv. 9 jaar contract met 

investeringsgaranties aan de kant van de elektriciteitsleverancier. 
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Carbon Footprinting: met het toepassen van Carbon Footprinting wordt het steeds helderder wie 

welke verantwoordelijkheid heeft. Afnemers kunnen zo verantwoordelijkheid nemen over hun eigen 
stroom. Hiertoe dient de garantie van oorsprong informatie te bevatten mbt de hoeveelheid CO2-

uitstoot die gepaard gaat met de overeenkomstige elektriciteit. 
 

Conclusie VREG: 
- Het publieke debat in Nederland liep tot nog toe veel intenser dan in Vlaanderen. Maar het leidt niet 

tot meer inzicht bij de consumenten, eerder integendeel. Begrippen als ‘sjoemelstroom’ stellen heel de 
sector van hernieuwbare energie in een dubieus daglicht en dreigen het draagvlak te ondermijnen ipv 

te bevorderen. Het is belangrijk om compatibele boodschappen te brengen vanuit verschillende 
betrokken organisaties waar het gaat over de herkomst van geleverde stroom. 

- Labels op de garanties van oorsprong dragen bij tot het vermijden van verwarring bij de klanten. 

- Er moet gezocht worden naar nieuwe wegen die leiden naar nieuwe duurzame productiecapaciteit: 
de grote bedrijven doen dit door grootschalig groene stroom in te kopen en lange termijn afspraken te 

maken met elektriciteitsproducenten en -leveranciers om het tekort aan te vullen. 

- CO2 info toevoegen op garanties van oorsprong moet worden overwogen. 

 

 Toelichting Low Impact Man (Steven Vromman): Welke verwachtingen hebben 
residentiële groene stroom klanten ? Lessen uit ‘Powerdare-party’s’ 

 
Op basis van de Powerdare parties waarmee hij huishoudelijke klanten probeerde te overtuigen om 

stroom uit hernieuwbare bronnen te kopen bleek dat er een geïnteresseerd publiek is, dat veel vragen 
over groene stroom heeft. Deze “donkergroene consumenten” zijn mogelijk wel een eerder beperkte 

groep (3 à 4% van de bevolking?). 

De “lichtgroene consumenten” zijn een veel grotere groep! Zie vegetarisme: slechts kleine harde kern, 
maar veel geïnteresseerden om minder vlees te eten. 

Wat houdt de (lichtgroen) mensen  bezig?  Ze willen zekerheid, betrouwbaarheid. In hun ogen heeft 
bijv. Greenpeace een grote geloofwaardigheid, elektriciteitsleveranciers veel minder. 

De “donkergroene” klanten willen een ecologische/duurzame bijdrage leveren en ze willen trots zijn op 
hun keuze. Knelpunt voor hen is dat stroom kopen met GOs niet 1 op 1 tot meer hernieuwbare 

productie of investeringen leidt, volgens Steven Vromman. Ook de bedrijfscultuur van de 

elektriciteitsleverancier is hierbij belangrijk. 
Berichten in de pers, zoals recent over de ‘te hoge’ doorrekening van GSC kost door 

elektriciteitsleveranciers zijn een voorbeeld van twijfel zaaiende informatie.  
Waarom is groene stroom soms zelfs goedkoper? Dit wekt wantrouwen, want andere ecologische 

keuzes zijn immers duurder! Dit is moeilijk uit te leggen. Kan een label de oplossing bieden?  

 In ieder geval is eenvoudigweg onderscheid maken tussen groene en grijze stroom te weinig 
gedifferentieerd om geïnteresseerde klanten gerust te stellen. 

  

Conclusies VREG: 
Er is een onderscheid tussen donkergroene, lichtgroene en niet geïnteresseerde klanten. Zeggen ‘het 

is groen want er is een GO ingeleverd als bewijs’ volstaat niet om klanten echte keuze te bieden en 

om ze gerust te stellen. Anderzijds zouden NGOs geen twijfel mogen zaaien over de betrouwbaarheid 

van het GO-systeem. Er is duidelijke informatie nodig voor het brede publiek. 

 

 
 Presentatie Zero Emissions Solutions (Alex Polfliet): Drijfveren en noden van 

professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector 
 

Er is ook bij industriële elektriciteitsafnemers heel wat verwarring, bijv over het verschil tussen steun 
en disclosure, tussen GSC en GOs. Goed idee om GroeneSTROOMcertificaten om te dopen naar 

GroeneSTEUNcertificaten? Dat zou duidelijker zijn. 
Ook over het verband tussen de groene stroom en de fysieke stroom zijn er veel vragen: hoe verklaar 

je dat hier groene stroom uit IJsland verkocht wordt, als er geen kabel ligt tussen IJsland en het 

Europese vasteland? 
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 De prijs van GOs loopt heel erg uiteen, maar ligt altijd te laag om er extra investeringen door te 

verwachten. Steun voor investeringen in hernieuwbare productie blijft dus een belangrijk factor. 
  

Bedrijven met eigen groene productie die hun groen elektriciteitsverbruik willen bewijzen met zelf 
gekozen garanties van oorsprong, dienen nu een akkoord af te sluiten met hun leverancier. Via 

zelfindiening van hun GOs zou dit eenvoudiger zijn. Voor het deel van hun energieverbruik uit gas, is 

er vraag naar groen gas GOs. 
Vanuit sommige bedrijven is er interesse om enkel lokaal geproduceerde elektriciteit te verbruiken. Te 

staven via GOs. 
 

Conclusies VREG: 
Er is vraag naar groene energie vanuit de bedrijven, omwille van interne 

bedrijfsduurzaamheidsdoelstellingen. Maar er zijn nog veel praktische belemmeringen om deze  in 
praktijk te brengen. Om tegemoet te komen aan de bekommernissen waarvoor bedrijven voorlopig 

eigen initiatieven nemen die GOs doen weglekken uit het systeem, kunnen een aantal acties 
ondernomen worden:  

-Zelfindiening van zelf verworven GOs door afnemers die hiervoor kiezen, met een heldere 

Cancellation Statement. 

- Garanties van oorsprong voor groen gas 

 

  Toelichting Ecopower (Tom Willems) Bekommernissen van een 
elektriciteitsleverancier bij levering van groene stroom  

 

Er wordt in Vlaanderen IJslandse groene stroom verkocht. Is dit onzin? Het is het gevolg van de 

splitsing van de stroom en de GOs: administratief klopt dit verhaal, maar weet de klant op die manier 
wat hij koopt en of zijn geld ook gebruikt zal worden voor nieuwe investeringen in duurzame energie? 

  
Ecopower formuleert 5 stellingen:  

1. De klant verwacht dat het geld terecht komt bij een producent/investeerder in hernieuwbare 
energie. Hij ziet een analogie met Max Havelaar-koffie: deel van het geld komt dan terecht bij de boer 

in het zuiden en  draagt bij tot lokale ontwikkeling. De klant moet dus zicht krijgen op de essentiële 

vraag: “waarvoor wordt mijn geld gebruikt”; 
2. De link tussen levering en productie is wel van belang: in het transitiedenken wordt de nadruk 

gelegd op het verkorten en transparant maken van de hele waarderingsketen. De klant moet ook 
leren aanvaarden dat energieproductie meer lokaal en zichtbaar wordt. Dus Groene stroom vanuit 

Duitsland of Nederland is nog OK, omdat de stroom vanuit Duitsland of Nederland nog kan 

geïmporteerd worden in Vlaanderen, maar dat kan niet vanuit IJsland omdat er geen kabel en dus ook 
geen marktkoppeling is met IJsland! Je krijgt dat niet uitgelegd aan de mensen, waardoor groene 

stroom in een slecht daglicht geplaatst wordt; 
3. Mensen in IJsland denken misschien dat ze groene stroom krijgen omdat ze weten dat alle 

stroom daar uit geothermie komt. Ze negeren dus het 'administratieve' verhaal van de Gos. Daardoor 
vindt er in de hoofden van de mensen hier en in IJsland misschien wel een dubbeltelling plaats; 

4. GOs zouden geen prijs mogen hebben boven op de prijs van de GSC, want dit voedt de indruk 

dat groene stroom duurder moet zijn dan andere stroom. 
5. GOs zouden niet afzonderlijk verhandelbaar mogen zijn, daardoor kan grijze stroom groen 

gewassen worden en dat gebeurt op grote schaal. Ecopower suggereert daarom om GOs enkel samen 
te verhandelen met de groene stroom zelf. De GOs moeten dus enkel dienen als administratief 

bewijsstuk. De persoon die de GOs loskoppelt van de stroom zou die dus niet afzonderlijk meer 

mogen doorverkopen, enkel nog mogen inleveren om te bewijzen dat zijn product groen is.  
 

Conclusies VREG: 
- Het klopt dat GOs enkel een administratief instrument zijn. Dit is noodzakelijk, omdat de elektriciteit 
zelf geen kenmerken heeft die toelaten de bron ervan te achterhalen. Daarom kunnen GOs niet aan 

de fysieke stroom gekoppeld blijven. Wel terecht is de opmerking dat consumenten in IJsland (maar 

ook Noorwegen bijvoorbeeld) beter moeten beseffen dat als ze stroom uit hernieuwbare bronnen 
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willen, ze GOs moeten kopen. Anders ontstaat er inderdaad de perceptie dat de IJslandse en Noorse 

groene stroom twee keer geteld wordt. Het blijft belangrijk hier binnen Europese context over te 
sensibiliseren. 

- Er is vraag naar detailinformatie over het type groene stroom, vooral met betrekking tot de 

geografische herkomst. 

 

 Presentatie VREG (Katrien Verwimp): Voorstellen voor meer transparantie over 
herkomst van geleverde stroom 

 
De VREG ziet een aantal noden in de markt en bij de elektriciteitsafnemers: 

• Productdiversificatie ‘soorten groene stroom’  
• (en ‘soorten grijze stroom’?) 

• Afnemers die zelf GOs wensen in te dienen voor staving van hun verbruik 

• Kwaliteitsgarantie type groene stroom,  
• criteria zijn o.a. duurzaamheid, “Eigen stroomproductie”, Verband met fysieke stroom, 

afwezigheid van subsidie / additionaliteit,… 
• Duidelijke informatieverlening – communicatie 

• GOs voor ander energieverbruik dan elektriciteit (vnl. groen gas) 

• Betrouwbaarheid van het systeem = vermijden van dubbeltelling! 
• Double counting of certificates 

• Double disclosure 
• Double perception 

 
VREG stelt een aantal maatregelen voor om aan deze noden tegemoet te komen:  

• Meer detailinfo over soort groene stroom - GroenCheck 2.0 

• Zelfindiening GO door afnemers 

• Faciliteren van Kwaliteitslabels (ICS) 

• Full Disclosure 

• Template voor herkomstvoorstelling op factuur 

• Communicatie  
 

 
Debat: Veralgemeend overzicht van reacties van deelnemers (panel en vanuit de zaal) 

  
1. Waar ziet u nog lacunes of fundamentele bezwaren in het werken met een 

systeem van garanties van oorsprong ? (Wat kunnen we leren om het nog 
betrouwbaarder te maken?). 

 De GO is geen steunsysteem! 

 Is GO als oorsprongsgarantie ongeloofwaardig als IJsland in de mix zit? Elektronen volgen de 

kortste weg, 'als er Noorse elektronen in Vlaanderen terecht komen is het enkel bij toeval'. 

 Het is moeilijk te communiceren aan de klant. 'GOs zijn contraproductief in de communicatie': 

laat groenwassen toe door elektriciteitsleverancier! 
 NGOs zijn over GOs vroeger erg kritisch geweest. Wat is meerwaarde voor het milieu? GOs 

dragen nu niet bij tot meer duurzaamheid! Hoe geraken we daarnaartoe?  

 Onze uitgangsposities zijn gelijkaardig, hoe systeem daaraan aanpassen? 

 Er is goede info beschikbaar als je je leverancierskeuze op de herkomst van de geleverde 

stroom wil baseren, in het brandstofmixrapport van de VREG, maar deze stroomt nog niet 

door naar de consument, die dit rapport niet vindt op het moment van leverancierskeuze. Het 
is echter de enige bron voor mensen die willen kiezen. Probleem: brandstofmix is geen 

klantvriendelijk rapport. Groencheck: goed systeem, zeker mits voorgestelde aanpassingen, 
maar komt je niet tegemoet op moment van leverancierskeuze. Pas als je klant bent is die 

relevant. 
 De GO is enige systeem waarmee je zeker bent dat je groene stroom krijgt! Het GO-systeem 

is als een baksteen: bouw je daarmee een hok of een kathedraal? Daarvoor hebben we labels 

(Independent Criteria Schemes) nodig! 
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  Het fysieke koppelen van stroom en herkomst werkt niet: bijv. als NMBS windenergie wil 

kopen en de wind waait niet (altijd) als treinen rijden, mag de NMBS dan geen windcontract 

afsluiten? De looptijd van GOs is al vrij kort om ze te gebruiken, dus naar gelijktijdigheid 
streven is onhaalbaar. 

 
2. Waar legt u de criteria om een product groen te noemen? Bestaan er voor u 

verschillende soorten groene stroom? 

 Lacune in systeem: door goedkope kolenstroom te verkopen met GO doe je echte HEB-stroom 

oneerlijke concurrentie aan. Maar dat wordt opgelost door het ontsluiten van de informatie op 
de GOs, zodat klant weet welke GOs (dus welke oorsprong, met meer detailinfo dan enkel ‘het 

is groen’) aan de basis van de geleverde groene stroom ligt 
 als we hier een groen product uit IJsland verkopen, dan moet in IJsland uitgelegd worden dat 

er daardoor ginder een grijs product verkocht wordt (administratieve praktijk versus 

perceptie); 
 een criterium voor kwalificatie van de stroom zou het bedrijfsmodel van de leverancier zijn; 

o Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat op een GO kan worden gezet, en 

wat op evaluatie van het bedrijf. 

 Labels (ICS) bieden de mogelijkheid om de klant een duidelijke kwalificatie te geven ivm het 

soort groene stroom: score op 20 of aantal sterren, enz; 
 Door energiebeurzen gaat het overzicht over de waardeketen verloren. Maar daarvoor heb je 

juist GOs nodig! Het is de enige manier om de waardeketen te bewaken en transparant te 

maken! 
o Bedoeling moet zijn te weten waar het geld naar toe gaat.  

o Maar is dat echt de vraag: waar gaat die € 0,06 of € 0,10 voor een GO naartoe? 

De CO2 zou nooit mogen losgekoppeld worden van de GO. Hier is een link te maken met de 
perceptie in Noorwegen en IJsland: in Noorwegen groeit de interesse bij bedrijven om hun 

groene brandstofmix te behouden, en dit in het teken van hun CO2 rapportering. M.a.w. als 
de praktijk van CO2 rapportering zich verder uitbreidt, zal dit de vraag naar groene energie 

verhogen.  

 
3. Ziet u heil in de oprichting van een ICS (kwaliteitslabel) om aan bepaalde 

bezorgdheden tegemoet te komen? Wie ziet u als mogelijke initiatiefnemer? 
 Ja, er is vraag naar. 

 Het idee van een label vanuit de milieubeweging of sociale beweging is aantrekkelijk, maar 

nog prematuur; 

 Wat moet je waar regelen? Je moet de kaart duidelijk afbakenen:  

 Technische keuring, objectieve criteria beoordelen: overheid 
 Strategische aspecten beoordelen: is geen taak van de overheid 

 Wildgroei van labels vermijden vanuit de sector zelf. Een NGO zou label kunnen voorzien. 

 Als een elektriciteitsleverancier goed communiceert, dan kan de klant zelf zijn 'eigen' label 

maken.  (vooral relevant voor industriële klanten?) 

 EKOenergy werd genoemd als een heel goed initiatief: dit label kan geverifieerd worden dmv 

de GO. Label moet naast de GO staan. Anderen zeggen dat de GO het label moet 

ondersteunen, om dubbeltelling te vermijden. Het label kan ook duidelijk maken waar het 
geld naartoe gaat; 

  
4. Welke communicatiekanalen om de klant te informeren over soorten groene 

stroom? 
 Bij het opstellen van het hele systeem van garanties van oorsprong (in de Europese richtlijn) 

heeft men niet vanuit de klant, maar vanuit de elektriciteitsproducenten gedacht. Dit is nog 

altijd moeilijk recht te trekken. 

 Bij prospectie door de klant is enkel brandstofmixrapport een objectieve bron. Dit is echter 

niet bekend bij de klanten. Daarna is er Groencheck als je klant bent,  maar die is nu veel te 
basic. De voorgestelde uitbreiding van de Groencheck zou heel wat bezorgdheden 

tegemoetkomen. 
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  Je moet het voor de meeste klanten zo eenvoudig mogelijk maken. Maar niet iedereen is 

daarmee akkoord. Klanten willen wel groene stroom kopen, kennen idd de brandstofmix niet, 

maar zijn er wel mee bezig: bedrijven willen kunnen rapporteren aan hun klanten over 
duurzaamheid; 

 Dan was er de vraag of de Groencheck thuishoort bij de regulator of eerder bij de 

netbeheerders (Elia) en over de rol van “trusted intermediaries” (dus het middenveld kan 
hieraan bijdragen); 

  

5. Moeten we naar Full disclosure?  
Met Full disclosure wordt bedoeld dat niet alleen de stroom uit hernieuwbare bronnen en van 
kwalitatieve warmte-krachtkoppeling GOs ontvangt, maar alle stroom. Zo wordt heel de 
brandstofmix coherent gecontroleerd. Leveranciers baseren dan hun herkomstrapporteringen 
enkel op de hoeveelheid ingediende GOs. De leveringen waarvoor geen GOs worden 
ingediend, worden gedekt door de door de overheid berekende de Residuele Mix. 
 

 Velen vinden dit een goed idee, het maakt het systeem en de informatie betrouwbaarder; 

 Maar wie zou kolen GOs willen kopen? Is dit geen grote administratieve last voor 

energieleveranciers zonder meerwaarde? Veel administratieve lasten creëert dit echter niet: 
alle gegevens voor het uitreiken van GOs voor fossiele en nucleaire productie zijn al 

voorhanden. 
 Kijk naar Oostenrijk en Zwitserland waar er een verplichte aanvraag en verplichte levering van 

GOs bestaat.  

 Voorstel: graduele invoering van full disclosure: verklein de residuele mix over de jaren heen 

tot je stilaan bij full disclosure terechtkomt 

 
Conclusies:  

 De verschillende stakeholders, de elektriciteitsleveranciers en de regulator werken aan 
gelijkaardige doelstellingen, maar vanuit andere vertrekpunten en met verschillende 

instrumenten/communicatiestrategieën. Het zal daardoor nooit mogelijk zijn om iedereen 
dezelfde boodschap te laten brengen. Daarom is het belangrijk om met begrip en respect voor 

elkaar te communiceren. Het Nederlandse voorbeeld van ‘sjoemelstroom’ is contraproductief, 

omdat het uiteindelijk meer twijfel zaait dan verduidelijkt en overtuigt;  
 Het is duidelijk dat de uitgangspunten verschillend zijn: de ranking van Greenpeace bijv. kijkt 

naar investeringsprofielen van de bedrijven/elektriciteitsleveranciers, terwijl de 

brandstofmix/Groencheck-benadering van de VREG naar elektriciteitscontracten kijkt. De 
VREG kan en wil geen kwalificerende uitspraak doen over duurzaamheid van 

elektriciteitsleveranciers, omdat dit niet geheel objectiveerbaar is. De benadering van de 

NGOs maakt zulke afwegingen wel, NGOs kunnen eigen duurzaamheidscriteria opstellen 
waaraan ze leveranciersprofielen toetsen. De VREG beoogt om de klant zo volledig mogelijk 

maar wel objectief te informeren, zodat deze zelf kan bepalen wat van belang is, ipv die 
keuze voor de klant te maken;  

 Er zijn veel analogieën gebruikt om de groene stroom markt te verduidelijken: broeken en 

schone kleren campagne, koffie en het Max Havelaar label, tomaten en aardappelen… 
Allemaal falen deze vergelijkingen in zekere mate, omwille van het fysieke aspect, dat bij 

stroom afwezig is (zie volgende punt). 

 Hoewel een link proberen te leggen tussen de fysieke stroom en de GO verleidelijk blijkt, 

werkt het niet! Elektriciteit is smaak-, geur- en kleurloos. De enige manier om efficiënt te 
garanderen dat stroom uit hernieuwbare bronnen geleverd wordt, is dus een administratief 

systeem dat gescheiden verloopt van de fysieke stromen, de GO. Als we de GO als concept 
niet aanvaarden, is niet alleen een markt in groene stroom onmogelijk, maar ook de 

elektriciteitsmarkt zelf wordt onmogelijk. Als een klant verandert van elektriciteitsleverancier 

(groen of niet), dan verandert deze beslissing immers niets aan de fysieke situatie wat betreft 
de stroom die de klant uit het net krijgt, enkel de financieel/administratieve afhandeling van 

de elektriciteitslevering wijzigt. Waarom willen velen dan zo graag wel een fysieke link leggen 
als groene stroom verkocht wordt? Het is inderdaad communicatief uitdagender te moeten 

uitleggen dat er IJslandse stroom in België verkocht wordt, maar het inbouwen van fysieke 



 

Directie Marktwerking 
Informatienota 

 

KV-ML-DVE 
07/04/2015 

 

 

8-4-2015 15:01 Workshop over herkomst van elektriciteit Pagina 8 van 8 

elementen in de brandstofmix zou het enkel complexer maken, niet betrouwbaarder, 

allerminst eenvoudiger of duidelijker. Bovendien verplicht de Europese Richtlijn 2009/28 de 
lidstaten om elkaars garanties van oorsprong te aanvaarden. Helaas is dit moeilijk uit te 

leggen aan de klanten.      
 Er is zowel opgemerkt dat de GOs te goedkoop zijn, dat ze zeker niet duurder mogen worden 

en dat ze helemaal geen prijs zouden mogen hebben en niet verhandelbaar zouden mogen 

zijn. Dit illustreert de verschillende invalshoeken die hierover bestaan! GOs zijn goedkoop 

door het overaanbod uit Scandinavië, waar niet alle afnemers beseffen dat ze eigenlijk 
helemaal niet ‘groen’ meer zijn of dat besef negeren. Dit staat de meerwaarde van GOs als 

prikkel voor nieuwe investeringen in de weg. GOs zijn echter bedoeld als disclosure 
mechanisme, niet als steunsysteem voor nieuwe productie. Door een hoge vraag naar een 

specifiek soort GOs, zou deze productie echter wel een stimulans kunnen ontvangen, maar als 

de ‘onrendabele top’ voor een bepaalde technologie te groot is, kan de GO sowieso geen 
significante bijdrage leveren. Voor technologie die quasi concurrentieel is, kan een duurdere 

GO wel een verschil maken, mits het overaanbod weggewerkt wordt. Ongeacht de discussie 
over productiestimulans heeft het disclosure systeem meerwaarde, omdat het dubbeltellingen 

vermijdt en daardoor administratieve transparantie creëert; 
 De GO is dan ook de hoeksteen van betrouwbare informatie voor de elektriciteitsafnemers, 

maar volstaat op zich niet. Een aantal klanten (niet allemaal!) vraagt naar ‘additionaliteit’ en 

daarvoor kan gezorgd worden door een label op het GO-systeem te bouwen: zo kan 

bijvoorbeeld gegarandeerd worden dat elk jaar een bepaald bedrag in nieuwe productie obv 
hernieuwbare bronnen geïnvesteerd wordt. Ook kan een label bepaalde technologieën en/of 

herkomst van GOs uitsluiten. Een label kan zo bijv wel Deense wind en Vlaamse zon, maar 
geen Noorse hydro toelaten. De klant die kiest voor stroom die is gedekt door GOs met een 

label, heeft op die manier de gewenste garanties; 

 De VREG heeft goed geluisterd naar de stakeholders en ziet duidelijk een aantal wensen, 

waarop hij wil inspelen: een meer gedifferentieerd gebruik van de informatie op de GOs, in de 
Groencheck en elders, een meer informatieve en beter gecommuniceerd brandstofmixrapport. 

Dit zal hij implementeren; 
 Ook in de certificatendatabank ziet de VREG een aantal mogelijkheden voor verbetering van 

informatieverlening en efficiëntieverhoging. Er wordt gewerkt naar cancellation statements, en 

de piste ‘GO-zelfindiening gelinkt aan leveranciersindiening’ wordt onderzocht. 
 De VREG kan niet zelf beslissen over een betere uitwerking in de wetgeving van zelfindiening 

van GOs door afnemers groen gas GOs en een full disclosure benadering. Hij zal dit opnemen 

in het advies mbt Disclosure aan de Vlaamse regering. Tenslotte is de VREG benieuwd of er 

ook initiatieven van uit de energiesector en/of uit de NGOs zullen komen, zoals een label… 

 
 


