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1 Voorafgaande uiteenzetting 
Wegens de wijzigingen die in de procedure van quotuminlevering werden aangebracht door het 
besluit van 19 juli 20071, leek het de regulator belangrijk om de praktische modaliteiten van 
de quotuminlevering te verduidelijken teneinde de organisatie van de markt van de 
groenestroomcertificaten te vergemakkelijken. 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 

• de verplichting om bij de afgifte van de groenestroomcertificaten die worden uitgegeven door 
andere nationale of buitenlandse overheden de groenestroomcertificaten af te geven die 
toegekend werden tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de afgifte van de 
groenestroomcertificaten om te voldoen aan het quotum2; 

• de verplichting voor de leveranciers om de in het Brussels Gewest uitgegeven 
groenestroomcertificaten uit te putten vooraleer deze van een ander Gewest te mogen afgeven.3 

Vooral deze laatste wijziging zal uitvoerig worden toegelicht in deze aanbeveling. 

2 Voorwerp 
Deze aanbeveling heeft tot doel de praktische modaliteiten van de quotuminlevering 2007 te 
verduidelijken. 

3 Voorwaarde van uitputting van de Brusselse 
groenestroomcertificaten voordat een beroep wordt 
gedaan op de Waalse groenestroomcertificaten 

Artikel 18, §2 van het besluit van 19 juli 2007 voert voor de leveranciers de verplichting in om 
Brusselse groenestroomcertificaten af te geven tot deze zijn uitgeput. Pas dan mogen ze 
groenestroomcertificaten afgeven die afkomstig zijn van een andere nationale of buitenlandse 
overheid (momenteel worden enkel de Waalse groenestroomcertificaten beoogd): 

«De leveranciers mogen slechts de groenestroomcertificaten, die uitgegeven werden door andere nationale of 
buitenlandse overheden om te voldoen aan de verplichting tot afgifte waarvan sprake in artikel 25 bij de 
Commissie neerleggen na uitputting van de certificaten uitgegeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij 
mogen evenwel de groenestroomcertificaten neerleggen die werden uitgegeven door andere nationale of 
buitenlandse overheden, indien zij het bewijs leveren van een weigering of een onvermogen van verkoop van 
de groenestroomcertificaten die werden toegekend aan een installatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest drie weken vóór de termijn bedoeld in artikel 25, 2e lid.»  

                                                 

1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2007 houdende vaststelling van de modaliteiten 
voor de toekenning van labels van garantie van oorsprong, houdende bepaling van de plichten opgelegd aan de 
leveranciers, en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene 
elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 

2 Art. 18 §1 van het besluit van 19 juli 2007 

3 Art. 18 §2 van het besluit van 19 juli 2007 
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Wanneer aan Brugel gevallen zullen worden voorgelegd van weigering of onvermogen van verkoop 
van groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vóór 10 maart 2008, zal Brugel 
het individuele dossier analyseren en geval per geval bepalen of de leverancier een beroep mag doen 
op de Waalse markt. Om deze toestand te beoordelen zal Brugel rekening houden met de volgende 
elementen:  

• het reële gebrek aan beschikbaarheid van groenestroomcertificaten op de Brusselse markt, het 
risico van een schaarste in het aanbod ten opzichte van de vraag en de afwezigheid van antwoord 
van de producent binnen de 2 weken volgend op de verzending van een schriftelijk voorstel van 
aankoopbod door de leverancier (14 kalenderdagen) (dit is de situatie die wordt bedoeld met 
een “onvermogen van verkoop”); 

• het aantal groenestroomcertificaten, dat nog in het bezit is van producenten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en dat opgenomen is in zijn databank; 

• verkopen tegen duidelijk onredelijke prijzen in vergelijking met de marktprijzen; 
• de afwezigheid van een onderling afgestemde of oneerlijke praktijk die tot gevolg heeft dat, hetzij 

de liquiditeit van de markt wordt vervalst, hetzij de prijzen op willekeurige wijze worden 
gewijzigd of de beschikbaarheid van de groenestroomcertificaten wordt verminderd. 

Brugel stelt vast dat in de andere gewesten van het land een bepaalde waardevermindering ten 
opzichte van de prijs van de boete plaatsvindt. Brugel zal niet nalaten rekening te houden met het 
gedrag van de kopers en verkopers in andere gewesten, en in het bijzonder in het Waals Gewest, om 
de reële aard van een weigering of een onvermogen van verkoop te beoordelen.  

4 Tijdschema van de quotuminlevering 2007 

Datum Actie 

31/01/2008 Mededeling aan Brugel door de leveranciers van de in 2007 
geleverde hoeveelheden elektriciteit en gas 

29/02/2008 Mededeling door Brugel aan de leveranciers van het aantal in te 
leveren groenestroomcertificaten voor de naleving van het quotum  

 

A. Indien alle Brusselse groenestroomcertificaten zich vóór 10 maart (in de praktijk vrijdag 7 
maart) op de rekeningen van de leveranciers bevinden, zal aan alle leveranciers de mogelijkheid 
worden geboden om groenestroomcertificaten af te geven die afkomstig zijn uit andere 
gewesten voor hun quotuminlevering in Brussel.  

B. Indien niet alle Brusselse groenestroomcertificaten op 10 maart op de rekeningen van de 
leveranciers staan, moet elke leverancier die groenestroomcertificaten wenst af te geven die 
afkomstig zijn uit andere gewesten, een volledig dossier indienen bij Brugel dat de weigering of 
het onvermogen van verkoop van de nog beschikbare Brusselse groenestroomcertificaten 
aantoont. Brugel analyseert het dossier dat door elke leverancier werd ingediend en verleent 
op basis van dat dossier al dan niet de mogelijkheid om groenestroomcertificaten uit andere 
gewesten af te geven. Zie het begrip weigering of onvermogen van verkoop hierboven.   

 



 

Beslissing GSC teruggave publiek.doc - 5 - 5 février 2008 

5  Mededeling van informatie door Brugel 

• Brugel verbindt zich ertoe om vanaf februari 2008 op zijn website het aantal 
groenestroomcertificaten mee te delen die nog in het bezit zijn van producenten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en die in zijn databank zijn opgenomen. 

• In de mate dat de informatie beschikbaar is, zal Brugel ook het bedrag bij benadering meedelen 
van de transacties waarvan Brugel kennis heeft en dat een aanwijzing vormt voor de prijs van de 
uitgewisselde groenestroomcertificaten. 

• Brugel zal inlichtingen inwinnen over de handelspraktijken van de producenten. 
• Brugel zal de gedetailleerde lijst van de Brusselse producenten van groene elektriciteit regelmatig 

bijwerken. 
• Brugel verbindt zich ertoe om alle leveranciers in te lichten over de openstelling van de Waalse 

markt van GSC wanneer de markt van de Brusselse GSC nagenoeg is uitgeput. 


