
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/204521]
13 JULI 2017. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van

30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit
warmtekrachtkoppeling

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt,
inzonderheid op de artikelen 37, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van
23 januari 2014, 38, § 1,vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, en 39, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007
en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2014 en 11 maart 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies van de ″ Commission wallonne pour l’Energie ″ (Waalse Energiecommissie), uitgebracht op
8 mei 2017;

Gelet op het rapport opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014 houdende
uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen aangenomen op
8 juni 2017;

Gelet op het advies nr. 61666/4 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Gelet op het advies van de ″Conseil économique et social de la Région wallonne″ (Sociaal-economische raad van
het Waalse Gewest), gegeven op 3 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Energie,
Na beraadslaging,
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Besluit :
Artikel 1. In het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit

uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling wordt een artikel 1bis toegevoegd, luidend als volgt:
″Art. 1bis. Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van

Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet wat
de bevoegdheden van het Waalse Gewest betreft.″

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de twee volgende begripsomschrijvingen ingediend :
22o ″procesresidu″: een stof die niet het eindproduct (de eindproducten) vormt waarop een productieproces

rechtstreeks is gericht; het vormt geen hoofddoel van het productieproces en het proces is niet opzettelijk gewijzigd om
het te produceren;

23o ″van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige residuen″: residuen die rechtstreeks afkomstig
zijn uit de landbouw, de aquacultuur, de visserij en de bosbouw, doch met uitsluiting van residuen van aanverwante
bedrijfstakken of van verwerking.

Art. 3. In artikel 17/2 van hetzelfde besluit, zoals ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van
3 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:
″ § 1. De broeikasgasemissiereductie ten gevolge van het gebruik door een producent van groene elektriciteit van

vloeibare biomassa bedraagt minstens 60 % voor vloeibare biomassa die wordt geproduceerd in installaties die
operationeel worden na 5 oktober 2015. Een installatie van biobrandstoffen en vloeibare biomassa wordt geacht
operationeel te zijn wanneer de fysieke productie van biobrandstoffen of vloeibare biomassa plaatsvindt.

In het geval van installaties van biobrandstoffen en vloeibare biomassa die operationeel waren op of vóór
5 oktober 2015, bedraagt, om voor de in lid 1 bedoelde doeleinden in aanmerking te komen, de broeikasgasemissie-
reductie ten gevolge van het gebruik van vloeibare biomassa minstens 35 % tot en met 31 december 2017 en minstens
50 % vanaf 1 januari 2018.″;

2o paragraaf 3 wordt opgeheven.
Art. 4. In Deel C van bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt punt 7 vervangen door wat volgt:
″Op jaarbasis berekende emissies uit wijzigingen van koolstofvoorraden door veranderingen in het landgebruik (

el) worden berekend door de totale emissies te delen door 20 jaar. Voor de berekening van deze emissies wordt de
volgende regel toegepast:

e1 = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB, _(1)_
waarin
e1 = op jaarbasis berekende broeikasgasemissies ten gevolge van wijzigingen van koolstofvoorraden door

veranderingen in het landgebruik (gemeten als massa (gram) CO2-equivalent per eenheid energie uit biobrandstoffen
(megajoule). ″Akkerland″ en ″land voor vaste gewasse″ (3) worden beschouwd als één landgebruik;

CSR= de koolstofvoorraad per landeenheid van het referentielandgebruik (gemeten als massa koolstof per
landeenheid, inclusief bodem en vegetatie). Het referentielandgebruik is het landgebruik op het laatste van de volgende
twee tijdstippen: in januari 2008 of 20 jaar vóór het verkrijgen van de grondstoffen;

CSA= de koolstofvoorraad per landeenheid van het werkelijke landgebruik (gemeten als massa (ton) koolstof per
landeenheid, inclusief bodem en vegetatie).. Wanneer de vorming van de koolstofvoorraad zich over een periode van
meer dan één jaar uitstrekt, is de aan CSA toegekende waarde de geraamde voorraad per landeenheid na twintig jaar
of wanneer het gewas tot volle wasdom komt, als dat eerder is;

P= de productiviteit van het gewas (meten als energie van de biobrandstof of vloeibare biomassa per landeenheid
per jaar); en

eB= bonus van 29 gCO2eq/MJ voor biobrandstoffen of vloeibare biomassa indien de biomassa afkomstig is van
hersteld aangetast land, mits aan de in punt 8 gestelde voorwaarden is voldaan.

(1) De quotiënt verkregen na deling van het moleculaire gewicht van de CO2 (44,010 g/mol) door het moleculaire
gewicht van de koolstof (12,011 g/mol) is gelijk aan 3,664.″

(2) Akkerland als gedefinieerd door het IPCC.″
(3) Vaste gewassen worden gedefinieerd als meerjarige gewassen waarvan de stam gewoonlijk niet jaarlijks wordt

geoogst, zoals hakhout met een korte omlooptijd en oliepalm.″.
Art. 5. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 13 juli 2017.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie,
Ch. LACROIX
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