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Inhoudstafel

Art. M1-M3

Tekst
Artikel M1. Voor de toepassing van deze omzendbrief wordt verstaan onder :
1° het decreet van 12 april 2001: het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke
elektriciteitsmarkt;
2° het besluit van 30 november 2006: het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot
bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;
3° marginale vermogenstoename: kleine toename in de omvang van het geïnstalleerd vermogen;
4° corrigerende factor: factor die een onderscheid mogelijk maakt tussen de productie uit gereserveerd
vermogen en productie uit een marginale vermogenstoename. De correctiefactor wordt door de administratie
toegepast op de opmetingen van de meters verstrekt door de producent of de controle-instelling,
overeenkomstig artikel 7 van het besluit van 30 november 2006.
Art. M2. Een toename in het vermogen van de elektrische productie-eenheden uit windenergie waarvoor een
reservatie is doorgevoerd overeenkomstig artikel 15, § 1bis, van het besluit van 30 november 2006, wordt
aanvaard als volgende voorwaarden cumulatief worden vervuld:
1° de vermogenstoename is marginaal. Een variatie lager dan 10 % wordt marginaal geacht;
2° de toename in het geïnstalleerd vermogen is gekoppeld aan een element dat onlosmakelijk verbonden is met
de gereserveerde elektrische productie-eenheid uit windenergie;
3° de productie-eenheden zijn behoorlijk vergund;
4° de aanvraag voor een marginale vermogenstoename houdt een dossier in dat een passende motivering
bevat, evenals alle verantwoordingsstukken voor de evaluatie van de aanvraag door de administratie;
5° het aanvraagdossier houdt een corrigerende factor in die de productie, gekoppeld aan het gereserveerd
vermogen, kan berekenen;
6° de corrigerende factor berust op objectieve en meetbare gegevens. De parameters die gebruikt worden om
de gewijzigde productie-eenheid te evalueren zijn dezelfde als die, welke gebruikt worden om de gereserveerde
productie-eenheid te evalueren. Bij gebreke van een windmetingsonderzoek wordt de marginale
vermogenstoename geacht een verhoudingsgewijze productietoename in te houden;
7° de corrigerende factor wordt berekend en gemotiveerd door een onafhankelijk metingskantoor dat een
relevante ervaring voor kan leggen. Een metingskantoor dat de AMURE-erkenning heeft gekregen, wordt
onafhankelijk geacht. Een metingskantoor dat referenties voorlegt voor minstens drie soortgelijke realisaties
wordt geacht voldoende ervaring te hebben opgedaan;
8° het aanvraagdossier wordt minstens drie maanden voor de initialisering van de productie-eenheid of de
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overwogen wijziging ingediend.
Deze speling geldt ongeacht of de wijziging voor of na de inbedrijfname van de productie-eenheid heeft
plaatsgevonden. Wanneer de wijziging doorgevoerd wordt na inbedrijfname van de productie-eenheid, worden
de gegevens van het certificaat van garantie van oorsprong die gewijzigd worden of vervallen na deze wijzigingen
opnieuw ingediend overeenkomstig artikel 8 van het besluit van 30 november en vormt dit een aanhangsel bij
genoemd certificaat.
Voor groene elektriciteitsproductie voorbij de drempel van het gereserveerd vermogen worden geen groene
certificaten uitgereikt.
Art. M3. Deze omzendbrief treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
wordt.
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