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GRONDWETTELIJK HOF BEVESTIGT EINDIGHEID GROENESTROOMCERTIFICATEN VOOR BIOGASINSTALLATIES

FEBIGA blijft strijden voor leefbare sector
Het Grondwettelijk Hof heeft uitspraak gedaan over het verzoekschrift dat FEBIGA had ingediend tot
vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012. Dat decreet wijzigt het
Energiedecreet van 8 mei 2009 op een aantal fundamentele punten. Het Grondwettelijk Hof volgde
gedeeltelijk de argumentatie van FEBIGA.
Het Energiedecreet van 2009 bepaalde dat biogasinstallaties minstens tijdens hun levensduur over
groenestroomcertificaten zouden kunnen beschikken. Het decreet van juli 2012 maakte hier abrupt een
eind aan. FEBIGA vzw, de Federatie van Belgische Biogasinstallaties, diende daarop bezwaar in bij het
Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat aangezien de energiewetgeving een
wijzigingsbepaling bevatte, de exploitanten er niet van uit konden gaan dat de oude regeling behouden zou
blijven, ook al werd dat anders gecommuniceerd door de overheid.
Het decreet van juli 2012 doorstond dus de grondwettelijke toetsing, maar FEBIGA is tevreden dat het
Grondwettelijk Hof de federatie op een aantal punten is gevolgd. Zo werd de 20%-regel uit het
Energiedecreet geschrapt. Daardoor komen voortaan alle niet-afgeschreven investeringen (tot en met
1 juni 2013) in aanmerking om een vijfjarige verlenging te verkrijgen volgend op de tienjarige
basissteunperiode. Hiervoor gelden wel twee voorwaarden: het moet gaan om bijkomende investeringen in
essentiële componenten en de investering moet meer dan 100.000 euro bedragen.
Voor de punten waar het Grondwettelijk Hof de bezwaren van FEBIGA niet is gevolgd, benadrukt de
federatie dat ze constructief wil blijven voortwerken met de volgende Vlaamse regering om te komen tot
een leefbare sector. Door de gewijzigde wetgeving zijn vandaag immers 450 jobs en 45 bedrijven bedreigd.
De biogassector heeft zijn grote maatschappelijke meerwaarde al bewezen, zowel aan de inputzijde
(afvalverwerking) als aan de outputzijde: de sector produceert een duurzaam alternatief voor kunstmest,
zorgt voor een betrouwbare levering van groene warmte én elektriciteit en heeft bovendien nog een
onbenutte troef, nl. de opwerking van biogas tot aardgas.
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