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1 Juridische grondslag 

Op grond van artikel 30bis, §2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 

“elektriciteitsordonnantie”), is BRUGEL belast met:  

“2° op eigen initiatief of op vraag van de Minister of de Regering, het uitvoeren van onderzoeken en 

studies of het geven van adviezen, betreffende de elektriciteits- en gasmarkt. “ 

Met dit advies wordt deze verplichting nagekomen.  

In een schrijven van 16 juni 2017 heeft de Minister bevoegd voor het energie- en waterbeleid 

BRUGEL inderdaad verzocht een advies voor te leggen betreffende voorontwerp van besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van17 december 2015 betreffende de promotie van groene 

elektriciteit (hierna “Besluit groene elektriciteit”) goedgekeurd in eerste lezing in de vergadering 

van 15 juni 2017. 

 

2 Inleiding 

Het voorontwerp dat voor advies aan Brugel wordt voorgelegd, had de volgende wijzigingen al 

ingevoerd: 

- precisering van artikel 4 om er de modaliteiten inzake de duur en de intrekking van de 

erkenning als certificeringsorgaan aan toe te voegen; 

- afstemming van bijlage l van het de Besluit groene elektriciteit op de nieuwe formules 

van richtlijn 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. 

BRUGEL staat gunstig tegenover de aangebrachte wijzigingen en heeft geen specifieke 

opmerkingen. 

BRUGEL wenst niettemin voorstellen te doen voor verbeteringen en verduidelijkingen in de 

certificeringsprocedures en de procedures voor de berekening, toekenning en het beheer van 

de markt van de GSC en GO in het voornoemde besluit. Er worden bijgevolg wijzigingen van 

artikelen voorgesteld in hoofdstuk 2 van dit advies.  
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3 Voorstel artikel per artikel met betrekking tot het Besluit 

groene elektriciteit 

Dit hoofdstuk bevat voorstellen artikel per artikel met betrekking tot het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit. Elke voorstel tot wijziging 

is vergezeld van een korte toelichting betreffende het beoogde doel.  

1. Artikel 2 - Definities 

Omwille van de duidelijkheid, stelt BRUGEL voor de term "piek" in punt 14° te schrappen en 

hem te vervangen door "maximale" en er de volgende termen aan toe te voegen in fine 

"uitgedrukt in kilowattpiek"  

Met het oog op de homogeniteit stelt BRUGEL voor de definitie van "inwerkingstellingsdatum" 

van punt 16° te vervangen door de definitie die de FOD Economie gebruikt, namelijk: ": 

datum van het rapport van de gelijkvormigheidscontrole van de installatie volgens de voorschriften 

van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), en dat het bewijs levert van de 

gelijkvormigheid van de installatie. “ 

Tot slot stelt BRUGEL voor een laatste alinea toe te voegen die luidt als volgt: "De definities 

vermeld in artikel 2 van de ordonnantie zijn van toepassing op onderhavig besluit. “. 

 

2. Artikel 3 2e lid – Begrip “nieuwe installatie” 

Om te vermijden dat de bestaande Brusselse installaties zich opnieuw laten certificeren, of 

dat oude installaties die al van steunmaatregelen genoten in een ander gewest opnieuw van 

Brusselse steun zouden genieten, stelt BRUGEL voor het type installaties voor de productie 

van elektriciteit waarvoor de certificering geldt te preciseren door de term "nieuwe" in te 

voegen tussen de woorden "betrokken installatie een" en "installatie".  

 

3. Artikel 5, §2, 1° tot 11 – Bijlagen bij de certificeringsaanvraag 

Momenteel maken de documenten die bij het aanvraagformulier voor de certificering moeten 

worden gevoegd zoals voorgeschreven door het Besluit groene elektriciteit, het nog steeds 

niet mogelijk de eigenaar van de installatie te identificeren. BRUGEL adviseert in punt 1° te 

eisen dat er een gedetailleerde factuur voor de installatie wordt overgemaakt. De informatie 

in die factuur zal BRUGEL in staat stellen om, in de meeste gevallen, de eigenaar van de 

installatie te identificeren. Een eigendomsbewijs van de installatie zou enkel moeten worden 

geëist als de factuur niet op zijn naam zou zijn opgemaakt. Bovendien stellen de gegevens van 

de facturen in hun geheel BRUGEL in staat de analyse voor het vereiste steunniveau uit te 

voeren. 

BRUGEL stelt voor in punt 1, voor de woorden "een eigendomsbewijs van de installatie" de 

volgende woorden in te voegen "Een gedetailleerde factuur voor de installatie.  In het geval de 

factuur niet is opgemaakt op naam van de eigenaar,". 

Om identiteitsdiefstal te voorkomen, wil BRUGEL ook over een kopie van een 

identiteitsdocument van de eigenaar van de installatie kunnen beschikken. Dit document zou 

worden geëist in het nieuwe punt 2°. 
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Ingevolge de hierboven gevraagde wijzigingen zou het huidige punt 2° - " de schema's 

betreffende de betrokken installatie en met name: “ punt 3° worden.  BRUGEL stelt voor het 

schema van het elektrisch net zoals voorgeschreven in het huidige punt 2° b) te preciseren 

door "een schema van het elektrisch net" te vervangen door " het eendraadsschema van de 

elektrische installatie" om in lijn te zijn met de door de FOD Economie gebruikte 

terminologie. 

Het huidige punt 3°– "de technische fiches met betrekking tot de installatie of de onderdelen ervan 

en met name: “, zou punt 4° worden. BRUGEL stelt voor het nevenschikkende voegwoord 

"of" te vervangen door “en". De Europese richtlijn 2014/32/EU heeft betrekking op alle 

instrumenten die tot de wettelijke metrologie behoren.  

In het genoemde punt: 

 stelt Brugel voor een nieuw punt a) toe te voegen om te verplichten tot het 

overhandigen van een technische fiche van de productie-eenheid, 

 de huidige punten a) en b) worden de punten b) en c) ; 

 het zou ook opportuun zijn een nieuw punt d) toe te voegen, als volgt geformuleerd: 

"bewijsdocumenten die aantonen dat de meetinstrumenten in overeenstemming zijn met 

richtlijn 2014/32/EU van 26 februari 2014 betreffende de meetinstrumenten (MID). 

BRUGEL stelt voor het huidige punt 4° te schrappen omdat dit laatste niet relevant is en niet 

nodig voor de certificering. 

BRUGEL stelt voor het huidige punt 5° als volgt te herformuleren om het in lijn te brengen 

met de door de FOD Economie gebruikte terminologie: “een kopie van het rapport van de 

gelijkvormigheidscontrole van de installatie volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op 

de elektrische installaties (AREI), naar behoren gedateerd, en dat het bewijs levert van de 

gelijkvormigheid van de installatie.” 

BRUGEL stelt voor een nieuw punt 6° in te voegen dat rekening houdt met de situatie 

waarin er geen meterstand zou zijn vermeld in het conformiteitsverslag. Er zou dan een 

gedateerde foto van de groene meter bij het aanvraagformulier voor de certificering kunnen 

worden gevoegd. Dit punt zou als volgt kunnen worden geformuleerd: "indien er geen 

productiemeterstand(en) is (zijn) vermeld in het rapport van de gelijkvormigheidscontrole van de 

installatie volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), 

andere bewijsstukken die toelaten om ze vast te stellen;" 

Het initiële punt 6° zou punt 7° worden. BRUGEL stelt voor de term "conformiteitsattest" in 

te voegen voor de woorden "van de distributienetbeheerder" om de aard van het attest te 

preciseren. Deze term wordt overigens gebruikt door Sibelga. 

Het huidige punt 7° zou punt 8° worden. Het huidige punt 8° zou punt 9° worden. BRUGEL 

wil het nevenschikkende voegwoord "of" vervangen door "en" om coherent te zijn met de 

geldigheid van de vergunningen. 

Om te vermijden dat de bestaande Brusselse installaties zich opnieuw laten certificeren, of 

dat oude installaties die al van steunmaatregelen genoten in een ander gewest opnieuw van 

Brusselse steun zouden genieten, stelt BRUGEL voor een nieuw punt in te voegen, punt 10°, 

geformuleerd als volgt: "Als de voornoemde documenten niet toelaten dit met zekerheid vast te 

stellen, een of meer documenten die bewijzen dat het om een nieuwe installatie gaat. “ 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Elektriciteit/Controle_installations/#eendraadschema
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4. Artikel 7 – Vermeldingen op het certificeringsattest 

Om de geldigheidsduur te preciseren, stelt BRUGEL voor in punt 2° de woorden "evenals de 

einddatum van de ontvankelijkheid" in te voegen na de woorden "de inwerkingstellingsdatum en de 

aanvangsdatum van de meting van de groenestroomcertificaten;" 

BRUGEL stelt voor ook twee nieuwe punten 6° en 7° in te voegen in dit artikel om de 

identificatie van de installatie meer te preciseren, namelijk: 

"6° de EAN-code van het afnamepunt waarmee de installatie verbonden is. 

7° de referentie van de unieke identificatie volgens de referentieregels opgesteld door BRUGEL. “ 

5. Artikel 8, §2 – Modaliteiten in geval van wijziging van een installatie 

Om coherent te zijn met de hierboven voorgestelde wijzigingen en de terminologie gebruikt 

door de FOD Economie, stelt BRUGEL voor in dit artikel de woorden "het attest van 

conformiteit" te vervangen door de woorden “het conformiteitsverslag met de voorschriften" en 

de termen "vrij van opmerkingen" door de woorden "dat het bewijs levert van de conformiteit 

(…)" 

BRUGEL stelt bovendien voor twee nieuwe paragrafen §4 en §5 in te voegen in artikel 8 die 

tot doel hebben de regels te bepalen die gelden in geval van vermindering van het vermogen 

van een gecertificeerde installatie en in geval van een nieuwe certificering na een intrekking 

van het initiële certificeringsattest, geformuleerd als volgt: 

"§4. Voor een vermindering van het elektrisch vermogen van de installatie die een impact kan 

hebben op het steunniveau moet een certificering worden aangevraagd in overeenstemming met de 

bepalingen van sectie 2. De berekeningsregels voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor 

de aldus gewijzigde installatie worden herbekeken in het licht van de regels die golden bij de 

indienststelling van de initiële installatie. De andere modaliteiten voor de toekenning van 

groenestroomcertificaten worden niet herbekeken; de modaliteiten die golden voor de installatie voor 

de vermindering van het vermogen blijven van toepassing. 

§5. In het geval van een eventuele nieuwe certificering na een intrekking van het initiële 

certificeringsattest ingevolge de toepassing 10 of van artikel 42, blijven de modaliteiten en de 

berekeningsregels voor de toekenning van groenestroomcertificaten die golden voor de intrekking van 

het initiële certificeringsattest van toepassing. “ 

6. Artikel 10 – Modaliteiten in geval van intrekking van het certificeringsattest 

BRUGEL stelt voor paragraaf 4 van het voornoemde artikel als volgt te wijzigen: "Besluit het 

controlerapport tot de intrekking van het certificeringsattest, dan stelt BRUGEL de houder van de 

installatie in kennis van de intrekking van het attest bij ontstentenis van regularisatie binnen de drie 

maanden na de ontvangst van de kennisgeving. Tijdens deze periode wordt de toekenning van 

groenestroomcertificaten opgeschort. Als de situatie binnen de gestelde termijn wordt geregulariseerd, 

moet er een nieuw controlebezoek plaatsvinden van de installatie, op kosten van de houder van de 

installatie. Het controleverslag moet de regularisatie bevestigen. Indien er geen regularisatie 

plaatsvindt, dan trekt BRUGEL het certificeringsattest in en staakt de toekenning van 

groenestroomcertificaten. “ 

Het door BRUGEL beoogde doel is de houder van de installatie in staat te stellen de nodige 

stappen te zetten om zijn situatie te regulariseren. Brugel is van mening dat de financiële 

sanctie door het stopzetten van de toekenning van groenestroomcertificaten een laatste 

oplossing zou moeten zijn.  
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7. Artikel 12, §3 tot §5 – Begrip (niet-)overdraagbare garanties van oorsprong 

Omwille van de duidelijkheid stelt BRUGEL voor een onderscheid te maken tussen 

overdraagbare en niet-overdraagbare garanties van oorsprong (hierna "GO"). 

BRUGEL stelt voor de volgende wijzigingen aan te brengen: 

 in §3: de woorden "niet-overdraagbaar en" toevoegen voor de woorden "rechtstreeks 

geannuleerd"; 

 in §4: de woorden "vrij overdraagbaar en verhandelbaar" schrappen en ze vervangen 

door het woord "overdraagbaar" in de eerste en tweede zin; 

 in §5: de woorden "vrij overdraagbaar en verhandelbaar" schrappen en ze vervangen 

door het woord "overdraagbaar" 

 

8. Nieuw artikel 13bis – Rechtzetting van fouten bij de toekenning van GO 

Momenteel is er een juridisch vacuüm over de regels voor rechtzetting in geval van fouten in 

de berekening en/of toekenning van garanties van oorsprong. BRUGEL wil dit oplossen en 

zich daarbij baseren op de regels voor de rechtzetting van de meterstanden. BRUGEL stelt 

voor een nieuw artikel 13bis in te voegen, als volgt geformuleerd: 

"Wanneer een fout in de berekening en/of toekenning van het aantal garanties van oorsprong wordt 

vastgesteld, gaat BRUGEL over tot regularisatie en de nodige correcties. Behalve indien de fout het 

gevolg is van fraude door de houder of de beheerder van de installatie, moeten deze regularisaties en 

correcties uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na de toekenning van de betrokken garanties 

van oorsprong worden uitgevoerd. “ 

 

9. Artikel 14 §1 – Toegang tot het statuut van tussenpersoon GO 

BRUGEL stelt voor de draagwijdte van artikel 14, §1 te preciseren door de woorden "te 

kopen of te verkopen" te vervangen door de woorden "zijn garanties van oorsprong wil 

verkopen of er wil kopen om niet-commerciële doeleinden," voor de woorden "laat zich op 

voorhand".  

Bovendien, om misbruik, fraude of kwaadwilligheid te voorkomen, zou de toegang tot het 

statuut van "tussenpersoon/trader" in GO moeten worden gereguleerd. Met dat doel stelt 

BRUGEL voor een §1bis in te voegen in dit artikel, als volgt geformuleerd: "Elke partij die 

garanties van oorsprong wil verkopen of er wil kopen om commerciële doeleinden, moet voldoen aan 

de voorwaarden, bepaald door de Minister op advies van BRUGEL. Als ze aan de voorwaarden 

voldoet, krijgt ze een rekening in de gegevensbank vermeld in artikel 13, §1, volgens de door 

BRUGEL vastgestelde modaliteiten. “ 

Er zou een overgangsbepaling moeten worden voorzien in een nieuw, in het besluit in te 

voegen artikel, dat als volgt wordt geformuleerd: "De tussenpersonen die actief zijn in de markt 

van de groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong beschikken over een termijn van 3 

maanden vanaf de publicatie van de in artikel 14 en 26 vermelde voorwaarden om aan de 

genoemde voorwaarden te voldoen. “ 
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10. Artikel 15 – Publicatie van de informatie over de prijs van de GO 

Aangezien de informatie over de prijs van de GO slechts ter informatie aan BRUGEL wordt 

overgemaakt, stelt BRUGEL voor het voornoemde artikel 15 als volgt te wijzigen: "Jaarlijks 

publiceert BRUGEL op haar website, binnen de grenzen van de informatie waarover ze 

beschikt, (…)" 

 

11. Artikel 16 §1 en §2 – Erkenning van de GO 

Om de erkenning van de GO, toegekend door de federale staat en door de Europese 

Vrijhandelsassociatie, waartoe Zwitserland en Noorwegen, beide actieve leden van de AIB, 

behoren, in het besluit op te nemen, stelt BRUGEL voor de paragrafen 1 en 2 van artikel 16 

te wijzigen. In de twee paragrafen moeten de woorden "de Belgische staat, door" worden 

ingevoegd voor de woorden "andere Gewesten" en de woorden "andere staten" moeten 

worden vervangen door de woorden "een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie".  

 

12. Artikel 17 – Verzending van de productiemeterstand 

Om het bestaande onderscheid tussen de fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 

minder en meer dan 10kWp af te schaffen op het vlak van de schriftelijke verzending van de 

meetgegevens, stelt BRUGEL voor de termen " waarvan het elektrische vermogen kleiner is dan 

of gelijk is aan 10 kW piek," in artikel 17, 2e lid van het voornoemde besluit te schrappen . 

 

13. Artikel 18 – Geval van verlenging van de toekenningsperiode 

Aangezien de verwijzing naar de plaatsing van een nieuwe installatie overbodig is omdat de 

nieuwe installatie altijd aan een initiële certificeringsprocedure wordt onderworpen, stelt 

BRUGEL voor artikel 18, §2 te wijzigen. De woorden "of ingeval van plaatsing van nieuwe 

installaties," en de woorden "of voor de nieuwe installatie" moeten worden geschrapt.  

 

14. Artikel 21 – Opname van de GO-inkomsten in de berekening van de 

vermenigvuldigingscoëfficiënten 

Om elke verwarring over de geldende vermenigvuldigingscoëfficiënten te vermijden, zou het 

opportuun zijn lid 2 van paragraaf 1 van dit artikel te verduidelijken. Brugel stelt bijgevolg 

voor om voor de woorden "De waarden van de vermenigvuldigingscoëfficiënt (zijn) de volgende", 

de woorden "Zolang de Minister ze niet aanpast, zijn,".  

Brugel is van mening dat de inkomsten uit de doorverkoop van overdraagbare GO moeten 

worden opgenomen in de berekening van de vermenigvuldigingscoëfficiënt om de 

producenten van groene elektriciteit niet te overcompenseren. Die benadering past in het 

kader van de nieuwe Europese regels voor de promotie van groene elektriciteit.  

BRUGEL stelt bijgevolg voor in paragraaf 1 van dit artikel, de huidige formule door de 

volgende formule te vervangen: 
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Er moet ook een nieuw punt 7° aan deze paragraaf worden toegevoegd om de parameter 

“prijsGO” te definiëren, als volgt geformuleerd: ""prijs GO" is de gewogen gemiddelde 

doorverkoopprijs van de overdraagbare garanties van oorsprong op de markt, rekening houdend 

met een met een percentage eigen verbruik identiek aan dat van de parameter "prijselek". 

BRUGEL stelt tevens voor de formule van §2 van dit artikel als volgt te wijzigen: 

 

BRUGEL stelt bijgevolg voor een nieuw punt 6° toe te voegen, als volgt geformuleerd: “"prijs 

GO" is de gewogen gemiddelde doorverkoopprijs van de overdraagbare garanties van oorsprong op 

de markt, rekening houdend met een percentage eigen verbruik identiek aan dat van de parameter 

"prijselek".  

BRUGEL wil ook enkele verduidelijkingen aanbrengen aan punt 4° van §2 van het 

voornoemde artikel om rekening te houden met een percentage eigen verbruik dat 

gebaseerd is op een beschikbare studie van de realiteit in plaats van een forfaitaire waarde. 

Dit procedé houdt beter rekening met de rechten van de zelfverbruikers. In punt 4° moet 

het woord "30%" dus worden vervangen door de woorden "het gemiddelde, vastgesteld door 

BRUGEL in de laatste beschikbare editie van haar gedetailleerde studie van het FV-park" 

Met het oog op de coherentie met de "mededeling" van de waarden waarvan sprake is in de 

volgende alinea’s van dit artikel, wil BRUGEL de volgende termen schrappen "zijn door 

BRUGEL vastgesteld" en ze vervangen door de term "vastgesteld" van het 10e lid van §2 van het 

voornoemde artikel. 

 BRUGEL stelt voor in paragraaf 4 in fine de woorden "of windturbines" in te voegen tussen 

de woorden "fotovoltaïsche installaties" en het woord "gecertificeerde" en dit om de beperking 

van de toekenning van GSC aan de installaties niet te laten toepassen op de windturbines. 

15. Artikel 24 – Afschaffing van het begrip geldigheid van de GSC 

BRUGEL stelt voor het begrip geldigheidsduur van de certificaten te schrappen, want dit 

begrip blijkt niet relevant en het maakt het beheer van de groenestroomcertificaten nodeloos 

ingewikkeld voor de houders, de andere marktspelers en voor BRUGEL. Het feit dat er een 

geldigheidsdatum aan elk groenestroomcertificaat wordt gekoppeld, impliceert inderdaad dat 

deze GSC "traceerbaar" blijven tijdens hun gehele levensduur. Bij elke transfer of annulatie 

zijn de GSC identificeerbaar en moeten ze worden geselecteerd. Dat verzwaart het beheer 

en de gegevensbank onnodig en aanzienlijk, terwijl dit aspect nooit nuttig of relevant is 

gebleken. 

De huidige paragraaf 3 van artikel 24 zou bijgevolg moeten worden vervangen door de 

volgende woorden: "De groenestroomcertificaten worden gevalideerd vanaf hun toekenning tot hun 

annulatie, waarna ze niet meer bruikbaar zijn. “ 

𝐶𝑜𝑒𝑓 =  

(1,3𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 −  𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠 )

(5 𝑥 
3

0,35
)

− (0,35𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠    + 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠  ) + 0,39𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠   

0,25𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠   
 

𝐶𝑜𝑒𝑓 =  

(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡  −  𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠  )
(7 𝑥 0,8)

− (𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠    + 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠  )

(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠   0,55⁄ )
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16. Nieuwe artikel 24bis - Rechtzetting van fouten bij de toekenning van GSC 

Om dezelfde redenen als die welke hiervoor werden uiteengezet in het kader van de GO, 

vindt BRUGEL het opportuun dat het besluit regularisatieregels voorziet in geval van een fout 

in de toekenning van GSC. Er zou dus een nieuw artikel 24bis moet worden ingevoegd, als 

volgt geformuleerd: “Wanneer een fout in de berekening en/of toekenning van het aantal 

groenestroomcertificaten wordt vastgesteld, gaat BRUGEL over tot regularisatie en de nodige 

correcties. Behalve indien de fout het gevolg is van fraude door de houder of de beheerder van de 

installatie, moeten deze regularisaties en correcties uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na de 

toekenning van de betrokken groenestroomcertificaten worden uitgevoerd. “ 

 

17. Artikel 25 - Afschaffing van het begrip geldigheid van de GSC 

BRUGEL stelt opnieuw voor het begrip geldigheidsduur van de certificaten te schrappen om 

dezelfde redenen als die vermeld in het commentaar bij het voornoemde artikel 24. De 

woorden "de geldigheidsduur ervan verstreken zou zijn of" moeten dus geschrapt worden. 

BRUGEL stelt tevens voor de term "door BRUGEL" te schrappen aangezien de leveranciers in 

de toekomst hun groenestroomcertificaten zelf zullen kunnen annuleren. 

 

18. Artikel 26 - Toegang tot het statuut van tussenpersoon GSC 

BRUGEL stelt voor de draagwijdte van artikel 26, §1 te preciseren door de woorden “te 

kopen of te verkopen” te vervangen door de woorden ”zijn groenestroomcertificaten wil verkopen 

of er wil kopen om niet-commerciële doeleinden,” voor de woorden "laat zich op voorhand".  

BRUGEL is bovendien van mening dat de toegang tot het statuut van "tussenpersoon/trader" 

in groenestroomcertificaten moet worden gereguleerd om misbruik, fraude of 

kwaadwilligheid te voorkomen.  

Met dit doel stelt BRUGEL voor een nieuwe paragraaf 1bis in te voegen, als volgt 

geformuleerd: “Elke partij die groenestroomcertificaten wil verkopen of er wil kopen om 

commerciële doeleinden, moet voldoen aan de voorwaarden, bepaald door de Minister op advies van 

BRUGEL. Als ze aan de voorwaarden voldoet, krijgt ze een rekening in de gegevensbank vermeld in 

artikel 24, volgens de door BRUGEL vastgestelde modaliteiten. “. 

 

19. Artikel 29 - Publicatie van de informatie over de prijs van de GSC 

Aangezien de informatie over de prijs van de GSC slechts ter informatie aan BRUGEL wordt 

overgemaakt, stelt BRUGEL voor het voornoemde artikel 29 als volgt te wijzigen: "Jaarlijks 

publiceert BRUGEL op haar website, binnen de grenzen van de informatie waarover ze 

beschikt, (…)" 
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20. Afschaffing van artikel 30 – Gegevens betreffende de leveringen voor 

quotuminlevering 

Rekening houdend met het feit dat de berekening van de in te leveren 

groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong is gebaseerd op officiële gegevens, 

doorgegeven door de netbeheerders, verzwaart de stap van de verzending van de cijfers 

door de leveranciers de procedure onnodig. BRUGEL is bijgevolg van mening dat deze 

verplichting ten laste van de leverancier moet worden afgeschaft. Artikel 30 zou dus moeten 

worden geschrapt. 

 

21. Artikel 31, §3 – Groene leverancier en afsluiting van de fuel mix 

Gezien de overbodige notie van "groene leverancier" en in lijn met het advies van BRUGEL 

betreffende het ontwerp van elektriciteitsordonnantie, stelt BRUGEL voor de volgende 

termen uit §3 van het voornoemde artikel 31 te schrappen: "gaat na of het groene aandeel in 

de mengbrandstof van de groene leveranciers 100 % vertegenwoordigt". 

 

Bovendien is BRUGEL van mening dat er, om het boekjaar van de fuel mix af te sluiten, een 

paragraaf 3bis moet worden toegevoegd, geformuleerd als volgt: "De afsluiting van de fuel mix 

van het voorbije jaar wordt uitgevoerd voor 31 maart van het volgende jaar en kan een laatste 

aanvullende annulatie van garanties van oorsprong omvatten, gebaseerd op de laatst beschikbare 

gegevens over de levering van groene elektriciteit voor het voorbije jaar. “ 

 

22. Artikel 41 – Einddatum van het compensatieprincipe 

Rekening houdend met het aangekondigde uitstel van de implementatie van MIG6 tot 

september 2018 en de resterende onzekerheid over de exacte implementatiedatum, stelt 

BRUGEL voor de uiterste datum vermeld in het voornoemde artikel 41, namelijk, "of ten 

laatste op 1 januari 2018”, te schrappen. 

 

 

 


