
 

Bijkomende economische impactanalyse ODE  

voorontwerp van decreet met betrekking tot de knip in de 

groenestroomcertificaten zoals goedgekeurd op de 

ministerraad van 15 juli 2022. 

Vooraf  

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet met betrekking tot de knip in de 

groenestroomcertificaten goed op de ministerraad van 15 juli laatstleden.  Met deze maatregel 

heeft minister Demir de intentie de komende 10 jaar 1,2 miljard euro minder 

groenestroomcertificaten uitbetalen. Volgens de Vlaamse regering richt deze maatregel zich 

enkel op 200 grote bedrijven, oftewel op 1.200 zonnepanelen installaties.   

ODE-Vlaanderen berichtte reeds vóór de zomer na een impactstudie uitgevoerd door de 

sector, dat deze maatregel haar doel voorbij schiet en riskeert om ook Vlaamse KMOs, 

overheden, coöperaties en zelfs burgers mee in het bad te trekken. Daarnaast berichtte ODE 

ook reeds over de slecht onderbouwde financiële studie van Oxera, alsook de wankele 

juridische onderbouw van de vooropgestelde maatregelen. 

Samenvatting 

ODE zet nu haar standpunt kracht bij na een bijkomende economische impactanalyse van het 

goedgekeurde voorontwerp.  

Uit deze nieuwe analyse blijkt dat niet 200 bedrijven maar meer dan 2.000 bedrijven, 

waarvan voornamelijk KMO’s, rechtstreeks of onrechtstreeks worden getroffen, omdat de 

maatregel zijn doel voorbij schiet en bovendien niet alleen grote installaties treft. Deze 

bedrijven investeerden zelf in groenestroom en verliezen hun inkomsten of verhuurden hun 

dak om lokaal groene stroom aan een vaste lage prijs te kunnen gebruiken en dreigen deze 

installaties te zien stilvallen.  

Daarnaast worden meer dan 1.000 particulieren getroffen die zonnepanelen huurden in 

de periode vóór 2013, volgens een schatting van de sector. Bovendien blijkt ook dat 10.000en 

particulieren die via coöperaties mee investeerden als gedupeerden zullen achterblijven. 

 

 

 

 



 

 

Beschouwingen Impactanalyse 

 

ODE analyseerde, op basis van de toenmalige lijsten gepubliceerd door de VREG, in detail 

alle installaties met een vermogen groter dan 10kW die dateren uit de periode vóór 2013 en 

dus door het voorontwerp geïmpacteerd zouden worden.  

 

 PV bedrijfsinstallaties vóór 2013 Aantal installaties Vermogen (MW) 

1 Getroffen installaties met meer dan 
200k€/3 jaar certificaatsteun (zgn. 
grote installaties onder de-minimis) 

1.353 661 

2 Kleine installaties die via 
leasingformule gefinancierd werden 

399 41 

3 Kleine installaties die in een 
bedrijvengroep zitten met grote 
installaties 

687 69 

4 Getroffen kleine installaties met 
andere vormen van steun 

NA NA 

T Minimaal aantal getroffen 
bedrijfsinstallaties 

2.439 771 

GT Totaal aantal bedrijfsinstallaties 5.321 976 

% % getroffen bedrijfsinstallaties 46% 79% 

Concreet worden volgende installaties geviseerd: 

1. Grote installaties: Installaties die meer dan €200.000 per 3 jaar aan 

groenestroomcertificaten ontvangen. Dit betreft minstens 1.353 installaties verspreid 

over 1.198 verschillende locaties. 

2. Leasingformules: Installaties die geleased zijn, destijds een zeer gangbare vorm van 

financiering oa bij overheden en gemeenten, waarbij de “certificaatgerechtigde” de 

leasingmaatschappij is. Er dreigen zo minstens 399 kleine installaties, bij 369 

verschillende bedrijven, onterecht getroffen te worden; 

3. Bedrijvengroepen: Kleine installaties indien ze samen met een grote installatie (of 

verschillende kleine) in dezelfde vennootschap zitten, worden door het gebruik, van de 

de-minimis regel (€200.000 per 3 jaar per bedrijf) ook mee getroffen. Dit gaat minstens 

over 687 installaties op 618 verschillende locaties.  

4. Andere steunmaatregelen: Indien een bedrijf andere vormen van steun (KMO-

portefeuille, coronasteun en innovatiesteun) geniet, wordt dit meegenomen in de de-

minimis berekening. Indien op deze manier de drempel van €200.000 steun op 3 jaar 

bereikt wordt, wordt de minimumsteun groenestroomcertificaten ook stopgezet 

volgens het voorontwerp van decreet.  



 
 

 

Zo komen we tot de conclusie dat minstens 80% van de zonnepanelen van voor 2013 op 

bedrijfsdaken wordt geïmpacteerd en dat meer dan de helft van de getroffen installaties 

onder de noemer collateral damage te plaatsen valt.  

Bovendien blijft er veel onduidelijkheid over de exacte draagwijdte en de manier van 

toepassing van de beoogde maatregel. 

Voor de volledigheid dienen we ook op te merken dat er in het decreet en 

verlengingsmogelijkheid is voorzien. Elkeen (dus ook kleine parken uit de analyse hierboven) 

zal tegen betaling een verlenging van de steun kunnen aanvragen na de knip op 31 december 

2013, indien aangetoond kan worden bij VEKA dat er geen oversubsidiëring is. De sector stelt 

zich vragen bij de praktische uitwerking.  Zo blijkt uit het ontwerpdecreet dat er geen rekening 

zal kunnen gehouden worden met de werkelijke rendementen van de huidige eigenaars 

(gezien het rekening houden met de wissel van eigenaarschap expliciet wordt uitgesloten 

volgens de teksten, alsook nu al sprake is om bepaalde parameters af te toppen of te beperken 

in de beoordeling), waardoor de vraag zich stelt of deze mogelijkheid effectief soelaas kan 

brengen bij de gedupeerden. 


