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PERSBERICHT 

 

Groenestroomcertificaten Wallonië in 

reserve geplaatst op 1 juli 2015 
 
Nadat in maart 2015 de goedkeuring kwam van de Waalse regering, 
schreef Solar Chest, bijgestaan door Bank Degroof en advocatenkantoor 
NautaDutilh, met succes een obligatielening van 275 miljoen EUR uit. De 
onderneming kan hiermee ongeveer 4 miljoen groenestroomcertificaten 
terugkopen van Elia.  
 

De eerste aankoop van groenestroomcertificaten bij Elia en de plaatsing ervan in 
reserve bij Solar Chest vond plaats op 1 juli 2015. Het effent de weg voor de 
CWaPE voor de publicatie van de referentielijst van afnemers die in aanmerking 
komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de toeslag “Waalse 
groenestroomcertificaten”. Het proces dat moet leiden tot de terugbetaling van 
deze vrijstelling, zoals voorzien in het decreet over de organisatie van de 
gewestelijke elektriciteitsmarkt, kan nu dus van start gaan. 
 
________________________________________________________________ 
 
Over Solar Chest 
 

De naamloze vennootschap Solar Chest is een “special purpose vehicle”, afgekort 
SPV. Dat is een vennootschap waarvan het maatschappelijke doel beperkt is tot de 
uitvoering van één welbepaalde transactie. Solar Chest werd door ECETIA 
Intercommunale en ECETIA Collectivités opgericht met als enige doel het in reserve 

plaatsen van groenestroomcertificaten, een opdracht die in juni 2015 aan de 
onderneming werd toevertrouwd door Elia.  
 
Over de CWaPE  
 

De Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) is belast met een adviserende 
opdracht ten aanzien van de overheid en met een algemene opdracht van toezicht 
en controle. Zij oefent haar bevoegdheden uit inzake de organisatie en de werking 
van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt alsook de toepassing van de 
overeenkomstige decreten en uitvoeringsbesluiten. In het kader van die activiteiten 
is de CWaPE belast met het beheer van de databank van Waalse 
groenestroomcertificaten, die onder meer informatie bevat over de eenheden voor 
de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of 
warmtekrachtkoppeling, alsook met alle activiteiten die verband houden met de 
voor deze eenheden uitgegeven groenestroomcertificaten. De Commissie stelt elk 
jaar een specifiek rapport op over de evolutie van de markt van 

groenestroomcertificaten. 
 
Over Elia 
 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB) voor elektriciteit, 
met name Elia System Operator in België en (in samenwerking met IFM, Industry 
Funds Management) 50 Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB's, actief in 
het noorden en het oosten van Duitsland. De Groep is actief onder de juridische 
entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de 
gemeentelijke holding Publi-T de referentieaandeelhouder is. 
 
In België is Elia niet alleen de houder van de federale licentie van 

transmissienetbeheerder (TNB), maar werd het tevens in de drie gewesten 
aangesteld als lokaal transmissienetbeheerder (LTNB). In de laatstgenoemde 
hoedanigheid vervult Elia in Wallonië de openbaredienstverplichting betreffende de 
aankoop van groenestroomcertificaten tegen een gegarandeerde minimumprijs. 

 
 
Neem voor meer informatie 
contact op met: 
 

Solar Chest: 
 
Bertrand Demonceau 
Tel : 04/229.79.80 
Fax : 04/229.79.89 
b.demonceau@solarchest.be 
 
 

CWaPE: 

 
Francis Ghigny 
+32 81 33 08 10 
f.ghigny@cwape.be 
 

Elia: 
 
Media Relations 
Kathleen Iwens 
+32 2 546 75 11 
+32 478 664 555 
kathleen.iwens@elia.be 
 
Investor Relations 
Tom Schockaert 
+32 2 546 75 79 
+32 494 42 28 65 
investor.relations@elia.be 
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