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1 Voorafgaande uiteenzetting 

In januari 2008 heeft BRUGEL de BESLISSING-20080128-01 genomen betreffende de praktische 

modaliteiten voor de afgifte van groenestroomcertificaten (GSC) voor de naleving van het quotum 

2007. Deze werd gewijzigd door de BESLISSING-20090206-04 van 6 februari 2009, rekening 

houdend met de wetgeving betreffende de eerbiediging van het privé leven. 

2 Voorwerp 

Onderhavige beslissing strekt ertoe de organisatie van de markt te vergemakkelijken, evenals de 

naleving door de leveranciers van hun quotum binnen de opgelegde termijnen.  

Zij wordt genomen krachtens artikel 18, §2 van het 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.  

3 Voorwaarde van de uitputting van de Brusselse 

groenestroomcertificaten alvorens een beroep te doen op 

de Waalse groenestroomcertificaten  

Op 24 maart 2010 was er nog een relatief klein aantal Brusselse GSC beschikbaar ten opzichte van 

het totaal aantal uitgereikte GSC. 

 

Betreffende de producenten bestaande uit rechtspersonen: slechts enkele producenten hebben nog 

een zeer beperkt aantal GSC op hun rekening staan op 24 maart 2010. De transacties of verkoops-

onderhandelingen omtrent deze GSC zijn lopende, onder andere onder de vorm van publieke 

aanbesteding. 

 

Betreffende de producenten bestaande uit fysieke personen: geen enkele klacht omtrent een 

weigering tot aankoop is genoteerd bij BRUGEL. Bovendien heeft BRUGEL verkoopstransacties 

genoteerd tussen de meeste van de leveranciers aanwezig op de Brusselse markt en een groot aantal 

fysieke personen, aan de geldende marktprijs. 

 

Wij besluiten hieruit dat de toestand kan worden gelijkgesteld met een uitputting van de GSC, 

uitgegeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Gelet op de uitputting van de Brusselse GSC, en in het bijzonder diegenen in het bezit van 

producenten bestaande uit rechtspersonen, en op het normale karakter van de transacties van 

aankoop-verkoop van GSC waarvan BRUGEL op de hoogte is, beslist BRUGEL dan ook om alle 

houders van een leveringsvergunning te Brussel toe te laten Waalse GSC af te geven voor de naleving 

van hun quotum 2009. 
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