
 
Briefing groene stroomklassement Greenpeace 2014 

Geschiedenis 

Het groene stroomklassement wordt sinds 2003 opgesteld door Greenpeace België. Sinds 
de vrijmaking van de energiemarkt heeft de consument de keuze om te kiezen voor 
goedkopere en/of groene energie. Maar wie groene stroom wil, moet zelf een vergelijkende 
studie maken. Dat neemt veel tijd in beslag. Greenpeace wil consumenten helpen bewuste 
keuzes te maken.  
 
Welke bedrijven of coöperatieven produceren energie uit hernieuwbare bronnen? En welke 
onder hen investeren er ook actief in? Dat kom je enkel te weten als je het reële 
productiepark en de investeringen onder de loep neemt. 

Er zijn immers ook groene stroomcontracten waarmee je niets reëel bijdraagt aan de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie. Na de vrijmaking werd het systeem van Garanties 
van Oorsprong in het leven geroepen. Leveranciers kunnen hun stroom een groen kleurtje 
geven door het virtueel aankopen van garanties van oorsprong gelinkt aan bv. waterkracht in 
Noorwegen. Stel: een leverancier verkoopt 1 MWh elektriciteit en heeft enkel een 
steenkoolcentrale, hij kan daarna op papier 1 MWh waterkracht (een garantie van oorsprong) 
kopen van de eigenaar van de waterkrachtcentrale. Die garantie van oorsprong geeft hem 
het recht zijn stroom uit steenkool als stroom uit waterkracht te verkopen. Die garanties zijn 
erg goedkoop en geven dus elke leverancier de mogelijkheid eender welke stroom als groen 
te verkopen.  
 
Achtergrond 

Het groene stroomklassement is gekoppeld aan de studie “Our Energy Future”1 die een 
energiescenario beschrijft voor België tot het jaar 2030. Hierin wordt aangetoond dat we 
tegen 2025 uit kernenergie kunnen stappen én tegelijk ambitieuze CO2-doelstellingen 
kunnen halen door te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  

De quotering van de verschillende energiebronnen in het klassement is gebaseerd op de 
assumpties van deze studie. Omdat we steenkool en kernenergie zo snel mogelijk willen 
uitfaseren krijgen die de laagste score. Hernieuwbare energie uit wind of zonne-energie 
krijgen de hoogste score. Gascentrales stoten ook CO2 uit, maar veel minder dan 
steenkoolcentrales. Omdat we gascentrales nodig hebben als overbruggingstechnologie, 
krijgen die een neutrale score.  

 

                                                           
1 http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2014/Our_Energy_Future.pdf 



De overheid speelt hier een belangrijke rol in. Er is immers nood aan een duidelijke 
toekomstvisie op lange termijn, een betrouwbare financiering, een slimme keuze van 
technologieën die voornamelijk inzetten op wind- en zonne-energie, een coherent ruimtelijk 
kader en ruimte voor burgerparticipatie. Groene stroom moet gefaciliteerd worden door de 
overheid, maar zal uitgevoerd worden door bedrijven, coöperatieven en burgers. Bedrijven 
en coöperatieven maken duidelijke keuzes door middel van hun productie en investeringen. 
Het groene stroomklassement is een reflectie van de productie van leveranciers en hun 
keuzes voor de toekomst (hun investeringen m.a.w.). Greenpeace geeft elke leverancier (die 
levert aan particulieren) een score. Hoe hoger de score, hoe meer het bedrijf of de 
coöperatieve hernieuwbare energie produceert/aankoopt of er in investeert. 

Het klassement houdt nog geen rekening met energiediensten zoals maatregelen rond 
energie-efficiëntie die aangeboden worden door de leveranciers. Toch vindt Greenpeace dit 
erg belangrijk. De meest groene energie is immers diegene die je niet verbruikt.  

Conclusies 

De coöperaties scoren het best. Zij winnen enkel energie uit hernieuwbare bronnen zoals 
wind, zon en – in de mindere mate – kleinschalige biomassa. Ook hun investeringen zijn 
uitsluitend groen. Ze blijven ongenaakbaar aan de top van ons klassement staan. 

Eneco trekt de middengroep. In deze groep zitten de zogenaamde „change makers”. Na de 
liberalisering van de energiemarkt hebben zij mee de verschuiving mogelijk gemaakt, ook al 
gebruikten ze daarvoor meestal het prijsargument. Deze „kleintjes onder de groten„ kiezen 
meestal voluit voor hernieuwbare energie als het gaat om investeringen, productie of directe 
aankopen.  

De achterblijvers in dit klassement zijn vooral de grote energieleveranciers. Hun fossiele en 
nucleaire productiepark blijft hen echter parten spelen, ook al kiezen ze voor hernieuwbare 
energie in hun investeringen. In verhouding blijven die investeringen vrij beperkt en blijven ze 
vasthouden aan verdere investeringen in steenkool- en kerncentrales in Europa. 

En verder… 

- De gemiddelde score van de leveranciers is gezakt van 13/20 naar 12/20. Dat is te wijten 
aan het lagere verbruik van gascentrales in 2013 op Europees niveau. In plaats daarvan 
werd meer steenkool gestookt. Dit komt vooral naar voren bij de leveranciers die direct of 
indirect van de Europese markt aankopen. Het lagere verbruik van gascentrales heeft alles 
te maken met de lage steenkoolprijzen en de lage CO2-prijzen. Bedrijven als EDF Luminus 
beslisten in 2013 bijvoorbeeld om niet meer te investeren in bepaalde Belgische 
gascentrales.  

- Investeringen wegen door in dit klassement. De hoge score van Eneco is bijvoorbeeld te 
wijten aan hun forse investeringen in hernieuwbare energie. Ook de coöperatieven zijn 
ambitieus in hun investeringen (hoewel het aantal potentiële projecten beperkt blijft voor 
hen). In absolute cijfers scoren de groene investeringen van de grote spelers misschien vrij 
hoog, maar in verhouding tot hun huidig vervuilend park blijven ze erg beperkt.  



Score per energiebron 

Categorie Bron/techniek Finale score 

Minst 
Duurzaam 
(score: 0) 

Kernenergie 0 

Kolen 0 

Stookolie 0 

Biomassa >20MW (bijstook in 
steenkoolcentrales en grote standalone 
centrales) 

0 

Middengroep 1 Biomassa > 20MW (WKK) 2,5 

Afvalverbranding 2,5 

Aardgas zonder WKK 2,5 

Middengroep 2 Grootschalige waterkracht >10MW 3,5 

Aardgas met WKK 3,5 

Biomassa <20MW  3,5 

Meest 
duurzaam 

(score: 5) 

Wind 5 

Kleinschalige waterkracht <10MW 5 

Zon (PV en Geconcentreerd) 5 

Overig hernieuwbaar (getijden, golf, 
geothermie) 

5 

 


