Verkoopprocedure groenestroomcertificaten
in uitvoering van artikel 7.1.6. §2 van het
Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid
Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System Operator NV (“Elia”) voor de
verkoop van de groenestroomcertificaten. Elia behoudt zich het recht voor deze
verkoopprocedure te wijzigen voor elke volgende verkoop van groenestroomcertificaten.
Elia biedt in deze veiling 240.484 groenestroomcertificaten aan,
die werden uitgereikt door de VREG en een vervaldatum hebben in het jaar 2028 of 2029.
Al deze steuncertificaten zijn nog bruikbaar voor de certificatenverplichting (Q).
Elia wenst deze groenestroomcertificaten voor verkoop aan de markt aan te bieden
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.1.6. §2 van het voornoemde Energiedecreet van 8
mei 2009.
Een potentiële koper van groenestroomcertificaten dient dit formulier te gebruiken om een bod
te doen op deze groenestroomcertificaten. De toekenning van de certificaten aan de potentiële
kopers zal gebeuren onder de volgende cumulatieve voorwaarden:


De potentiële koper dient geregistreerd te zijn in de certificatendatabank van de VREG.



De verkoop van groenestroomcertificaten is onderhevig aan 21% BTW;



Een bod dient steeds ingediend te worden per blok van een aantal certificaten. Hierbij
geldt dat elk blok minimum 100 groenestroomcertificaten dient te bevatten. Indien 1 of
meerdere blokbiedingen gedaan worden, mag de som van het aantal certificaten in de
blokken het aantal certificaten waarover Elia beschikt zoals hierboven vermeld, niet
overschrijden;



De potentiële koper dient zijn bod uit te drukken in € / groenestroomcertificaat (exclusief
BTW) tot twee cijfers na de komma en dit per blok en het bod dient geldig te zijn voor al
de certificaten in dit blok;



Biedingen hebben een geldigheidsduur tot 45 dagen na 25/02/2019.



De betaling van de prijs dient te gebeuren binnen de termijn van 15 kalenderdagen na
ontvangst door de koper van de factuur van Elia. De factuur wordt geacht ontvangen te
zijn door de koper ten laatste op de derde kalenderdag na de verzending daarvan door
Elia;



Bij laattijdige betaling is Elia van rechtswege gerechtigd op de wettelijke interest bij
betalingsachterstand in handelstransacties, meer een forfaitaire vergoeding van 2% van de
onbetaalde factuur, onverminderd het recht van Elia om de overeenkomst te ontbinden;



Elia is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de
koper indien de koper in gebreke blijft de verschuldigde bedragen te betalen binnen de vijf
dagen na schriftelijke ingebrekestelling, evenals in geval van faillissement van de koper.
De schriftelijke ingebrekestelling en kennisgeving kunnen onder meer per e-mail worden
gericht aan de contactpersoon voor de veiling. In geval van ontbinding is Elia gerechtigd
op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs.
Het bod bestaat uit onderhavig door de koper correct ingevuld en ondertekend papieren
formulier. De koper parafeert ook alle pagina’s van dit formulier. Het formulier dient onder
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gesloten omslag per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per koerier tegen
ontvangstbewijs aan Elia te worden toegezonden op het volgende adres met de volgende
vermelding:
VERTROUWELIJK
Elia System Operator NV
Ter attentie van Peter De Neve
Bod groenestroomcertificaten 02-2019 / GSC VL
Keizerslaan 20
1000 Brussel


Ieder geschil in verband met het bod op of de verkoop van groenestroomcertificaten zal
uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De biedingen dienen bij ELIA te zijn aangekomen ten laatste op 25/02/2019 om 16u00.
Voor het bepalen van de datum van aankomst, geldt enkel de datum van ontvangst zoals blijkt
uit het ontvangstbewijs. De koper bevestigt zijn deelname aan de veiling middels het versturen
van een email naar GC@elia.be, ZONDER het deelnameformulier.
Elia zal de toegekomen biedingen vergelijken en per blok rangschikken van hoog naar laag
waarbij de toekenning zal gebeuren aan de meest biedende per groenestroomcertificaat voor
het gevraagde blok aflopend totdat het aanbod van Elia in zijn geheel is toegekend. Elia zal
voor deze rangschikking geen rekening houden met laattijdig ontvangen biedingen, noch met
biedingen die niet correct werden ingevuld en ondertekend. De vergoeding aan Elia voor de
toegekende certificaten bestaat uit de geboden prijs door elk van de kopers waaraan
certificaten werden toegekend (“Pay as bid”).
Bij meerdere biedingen aan dezelfde prijs die het punt, waar vraag en aanbod elkaar kruisen,
overschrijden, zal een verdeling gebeuren pro rata van de gevraagde hoeveelheid. Deze pro
rata verdeling zal afgerond worden tot het lager geheel getal (gelinkt aan de ondeelbaarheid
van een certificaat). Indien door deze pro rata verdeling een aantal certificaten overblijven,
zullen deze overgedragen worden naar de eerstvolgende verkoop door Elia.
Elia behoudt zich het recht voor om biedingen onder een bepaalde minimumprijs niet in de
verkoop te weerhouden. Indien hierdoor certificaten overblijven, zullen deze overgedragen
worden naar de eerstvolgende verkoop door Elia.
Elia zal de kopers aan wie groenestroomcertificaten werden toegekend, schriftelijk op de
hoogte brengen van deze toekenning. Dit schrijven zal vergezeld gaan van een factuur waarin
aan de koper de door hem geboden prijs, op basis van het aantal toegekende certificaten,
wordt gefactureerd.
De eigendom op de certificaten wordt pas overgedragen bij integrale betaling door de koper.
Zodra Elia de verschuldigde vergoeding van de koper heeft ontvangen, zal zij overgaan tot de
overdracht van de certificaten binnen de databank van de VREG.
Elia zal de informatie die zij in het kader van de biedingen van de kopers verkrijgt, waaronder
maar niet beperkt tot het overzicht van alle biedingen met vermelding van hun
ontvangstdatum en behandeling, de aangeboden prijs, en met vermelding van mogelijke
incidenten (miv. De niet-betaling) vertrouwelijk behandelen. Elia heeft echter het recht om
deze gegevens mee te delen aan de controleautoriteiten voor de regulering van de
elektriciteitsmarkt, mochten deze daarom verzoeken. Elia heeft bovendien het recht om de
prijzen die door de verschillende kopers werden geboden te publiceren op haar website, zonder
daarbij melding te maken van de identiteit van de betrokken kopers.
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Contact- en facturatiegegevens van de biedende partij
I. Contactgegevens
Identificatie installatie zoals gekend
in de database VREG
De biedende partij
Naam van de onderneming
Adres van de maatschappelijke
zetel
Naam en functie van de bevoegde
vertegenwoordiger (s)

1)

2)

Contactpersoon (*) veiling
Naam
Functie
Tel / Mob
E-mail
(*)

Deze persoon ontvangt e-mail met de resultaten van de veiling

II. Facturatiegegevens
Te factureren partij
Naam van de onderneming
BTW-nr (**)
Adres van de maatschappelijke
zetel
PO nummer te vermelden op de
factuur
Verzending van de factuur
Naam van de onderneming
Adres (***)

Contactpersoon facturatie
Naam
Tel / Mob
E-mail
(**)
(***)

BTW-nr waarop gefactureerd dient te worden
Adres voor de verzending van de factuur
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Biedingen

02-2019/GSC VL
Biedprijs voor een groenestroomcertificaat (exclusief BTW) per blok
en aanduiding hoeveelheid groenestroomcertificaten per blok:

Aantal groenestroomcertificaten
waarop de biedprijs geldt (per blok)

Biedprijs (excl BTW) voor één
groenestroomcertificaat

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

- Aantal groenestroomcertificaten waarop de bieding geldt per blok = minimum 100
- Maximum aantal blokbiedingen mogelijk = 5
- Aantal groenestroomcertificaten voor het totaal van de blokken dient  240.484

De koper verbindt er zich toe de voorwaarden van de verkoopprocedure zoals hoger op dit
formulier beschreven, strikt na te leven.
Handtekening(en) bevoegde vertegenwoordiger(s) koper

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:
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Verkoopprocedure warmtekrachtcertificaten
in uitvoering van artikel 7.1.7. §2 van het
Energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid
Onderhavige verkoopprocedure werd opgemaakt door Elia System Operator NV (“Elia”) voor de
verkoop van de warmtekrachtcertificaten. Elia behoudt zich het recht voor deze
verkoopprocedure te wijzigen voor elke volgende verkoop van warmtekrachtcertificaten.
Elia biedt in deze veiling 405.648 warmtekrachtcertificaten aan,
die werden uitgereikt door de VREG en een vervaldatum hebben in de periode 2027 - 2029.
Al deze steuncertificaten zijn nog bruikbaar voor de certificatenverplichting (Q).
Elia wenst deze warmtekrachtcertificaten voor verkoop aan de markt aan te bieden
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.1.7. §2 van het voornoemde Energiedecreet van 8
mei 2009.
Een potentiële koper van warmtekrachtcertificaten dient dit formulier te gebruiken om een bod
te doen op deze warmtekrachtcertificaten. De toekenning van de certificaten aan de potentiële
kopers zal gebeuren onder de volgende cumulatieve voorwaarden:


De potentiële koper dient geregistreerd te zijn in de certificatendatabank van de VREG.



De verkoop van warmtekrachtcertificaten is onderhevig aan 21% BTW;



Een bod dient steeds ingediend te worden per blok van een aantal certificaten. Hierbij
geldt dat elk blok minimum 100 warmtekrachtcertificaten dient te bevatten. Indien 1 of
meerdere blokbiedingen gedaan worden, mag de som van het aantal certificaten in de
blokken het aantal certificaten waarover Elia beschikt zoals hierboven vermeld, niet
overschrijden;



De potentiële koper dient zijn bod uit te drukken in € / warmtekrachtcertificaat (exclusief
BTW) tot twee cijfers na de komma en dit per blok en het bod dient geldig te zijn voor al
de certificaten in dit blok;



Biedingen hebben een geldigheidsduur tot 45 dagen na 25/02/2019.



De betaling van de prijs dient te gebeuren binnen de termijn van 15 kalenderdagen na
ontvangst door de koper van de factuur van Elia. De factuur wordt geacht ontvangen te
zijn door de koper ten laatste op de derde kalenderdag na de verzending daarvan door
Elia;



Bij laattijdige betaling is Elia van rechtswege gerechtigd op de wettelijke interest bij
betalingsachterstand in handelstransacties, meer een forfaitaire vergoeding van 2% van de
onbetaalde factuur, onverminderd het recht van Elia om de overeenkomst te ontbinden;



Elia is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de
koper indien de koper in gebreke blijft de verschuldigde bedragen te betalen binnen de vijf
dagen na schriftelijke ingebrekestelling, evenals in geval van faillissement van de koper.
De schriftelijke ingebrekestelling en kennisgeving kunnen onder meer per e-mail worden
gericht aan de contactpersoon voor de veiling. In geval van ontbinding is Elia gerechtigd
op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs.



Het bod bestaat uit onderhavig door de koper correct ingevuld en ondertekend papieren
formulier. De koper parafeert ook alle pagina’s van dit formulier. Het formulier dient onder
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gesloten omslag per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per koerier tegen
ontvangstbewijs aan Elia te worden toegezonden op het volgende adres met de volgende
vermelding:
VERTROUWELIJK
Elia System Operator NV
Ter attentie van Peter De Neve
Bod warmtekrachtcertificaten 02-2019/WKC VL
Keizerslaan 20
1000 Brussel


Ieder geschil in verband met het bod op of de verkoop van warmtekrachtcertificaten zal
uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De biedingen dienen bij ELIA te zijn aangekomen ten laatste op 25/02/2019 om 16u00.
Voor het bepalen van de datum van aankomst, geldt enkel de datum van ontvangst zoals blijkt
uit het ontvangstbewijs. De koper bevestigt zijn deelname aan de veiling middels het versturen
van een email naar GC@elia.be, ZONDER het deelnameformulier.
Elia zal de toegekomen biedingen vergelijken en per blok rangschikken van hoog naar laag
waarbij de toekenning zal gebeuren aan de meest biedende per warmtekrachtcertificaat voor
het gevraagde blok aflopend totdat het aanbod van Elia in zijn geheel is toegekend. Elia zal
voor deze rangschikking geen rekening houden met laattijdig ontvangen biedingen, noch met
biedingen die niet correct werden ingevuld en ondertekend. De vergoeding aan Elia voor de
toegekende certificaten bestaat uit de geboden prijs door elk van de kopers waaraan
certificaten werden toegekend (“Pay as bid”).
Bij meerdere biedingen aan dezelfde prijs die het punt, waar vraag en aanbod elkaar kruisen,
overschrijden, zal een verdeling gebeuren pro rata van de gevraagde hoeveelheid. Deze pro
rata verdeling zal afgerond worden tot het lager geheel getal (gelinkt aan de ondeelbaarheid
van een certificaat). Indien door deze pro rata verdeling een aantal certificaten overblijven,
zullen deze overgedragen worden naar de eerstvolgende verkoop door Elia.
Elia behoudt zich het recht voor om biedingen onder een bepaalde minimumprijs niet in de
verkoop te weerhouden. Indien hierdoor certificaten overblijven, zullen deze overgedragen
worden naar de eerstvolgende verkoop door Elia.
Elia zal de kopers aan wie warmtekrachtcertificaten werden toegekend, schriftelijk op de
hoogte brengen van deze toekenning. Dit schrijven zal vergezeld gaan van een factuur waarin
aan de koper de door hem geboden prijs, op basis van het aantal toegekende certificaten,
wordt gefactureerd.
De eigendom op de certificaten wordt pas overgedragen bij integrale betaling door de koper.
Zodra Elia de verschuldigde vergoeding van de koper heeft ontvangen, zal zij overgaan tot de
overdracht van de certificaten binnen de databank van de VREG.
Elia zal de informatie die zij in het kader van de biedingen van de kopers verkrijgt, waaronder
maar niet beperkt tot het overzicht van alle biedingen met vermelding van hun
ontvangstdatum en behandeling, de aangeboden prijs, en met vermelding van mogelijke
incidenten (miv. De niet-betaling) vertrouwelijk behandelen. Elia heeft echter het recht om
deze gegevens mee te delen aan de controleautoriteiten voor de regulering van de
elektriciteitsmarkt, mochten deze daarom verzoeken. Elia heeft bovendien het recht om de
prijzen die door de verschillende kopers werden geboden te publiceren op haar website, zonder
daarbij melding te maken van de identiteit van de betrokken kopers.
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Contact- en facturatiegegevens van de biedende partij
I. Contactgegevens
Identificatie installatie zoals gekend
in de database VREG
De biedende partij
Naam van de onderneming
Adres van de maatschappelijke
zetel
Naam en functie van de bevoegde
vertegenwoordiger (s)

1)

2)

Contactpersoon (*) veiling
Naam
Functie
Tel / Mob
E-mail
(*)

Deze persoon ontvangt e-mail met de resultaten van de veiling

II. Facturatiegegevens
Te factureren partij
Naam van de onderneming
BTW-nr (**)
Adres van de maatschappelijke
zetel
PO nummer te vermelden op de
factuur
Verzending van de factuur
Naam van de onderneming
Adres (***)

Contactpersoon facturatie
Naam
Tel / Mob
E-mail
(**)
(***)

BTW-nr waarop gefactureerd dient te worden
Adres voor de verzending van de factuur
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Biedingen

02-2019/WKC VL
Biedprijs voor een warmtekrachtcertificaat (exclusief BTW) per blok
en aanduiding hoeveelheid warmtekrachtcertificaten per blok:

Aantal warmtekrachtcertificaten
waarop de biedprijs geldt (per blok)

Biedprijs (excl BTW) voor één
warmtekrachtcertificaat

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

- Aantal warmtekrachtcertificaten waarop de bieding geldt per blok = minimum 100
- Maximum aantal blokbiedingen mogelijk = 5
- Aantal warmtekrachtcertificaten voor het totaal van de blokken dient  405.648

De koper verbindt er zich toe de voorwaarden van de verkoopprocedure zoals hoger op dit
formulier beschreven, strikt na te leven.
Handtekening(en) bevoegde vertegenwoordiger(s) koper

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:
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