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1 Juridische grondslag 

1.1 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

HOOFDSTUK V - Promotie van groene elektriciteit 

Art. 28 § 2. Iedere leverancier, met uitzondering van de distributienetbeheerder, levert aan 
Brugel een aantal groenestroomcertificaten af die overeenstemmen met het in deze paragraaf 
opgelegde jaarlijkse quotum, vermenigvuldigd met het geheel van leveringen op jaarbasis aan 
in aanmerking komende afnemers gevestigd op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, uitgedrukt in MWh en gedeeld door 1 MWh. 

Het quotum bedraagt: 
1° 2 % voor het jaar 2004; 
2° 2,25 % voor het jaar 2005; 
3° 2,5 % voor het jaar 2006. 

De Regering bepaalt, na advies van Brugel, de quota voor de volgende jaren op basis van de 
evolutie van de groene elektriciteitsmarkt en van de werking van de vrijgemaakte markt. 

Na advies van Brugel bepaalt de Regering de voorwaarden waaronder de leveranciers door 
andere overheden uitgegeven groenestroomcertificaten aan Brugel kunnen afleveren, alsook 
de praktische uitvoeringsregels van deze paragraaf. 

§ 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verplichting bepaald in § 2, legt 
Brugel op basis van een door haar personeel voorbereid dossier een boete op aan de 
betrokken leverancier in overeenstemming met artikel 32. 

HOOFDSTUK VI bis - Reguleringsautoriteit 

Art. 30 bis § 2. BRUGEL wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de 
overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en 
met een algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee 
verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. 

HOOFDSTUK VII - Sancties 

Art. 32 § 3. Wat betreft de administratieve boete bedoeld in artikel 28, § 3, wordt het 
bedrag per ontbrekend certificaat vastgesteld op 75 euro voor de jaren 2004, 2005, 2006, en 
op 100 euro voor de daaropvolgende jaren. Elk jaar deelt Brugel, bij aangetekend schrijven, 
op basis van de inlichtingen die hem werden verstrekt, aan de betrokken leverancier het 
totaalbedrag van de administratieve boete mee die verschuldigd is voor de niet-naleving van 
de verplichting bepaald in artikel  28, § 2. Deze leverancier kan, binnen vijftien dagen na deze 
mededeling, zijn opmerkingen aan Brugel bezorgen. Na onderzoek van de eventuele 
opmerkingen van de betrokken leverancier, deelt Brugel hem zijn gemotiveerde beslissing 
inzake het opleggen van een boete mee. 
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1.2 Besluit van de brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 
2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van 
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling 

HOOFDSTUK IV - Het systeem van de groenestroomcertificaten 

Afdeling V. - Verplichtingen na te komen door de leveranciers 

Art. 25. Op basis van de cijfers bedoeld in artikel 24, berekent en deelt de Commissie 
iedere leverancier ten laatste op 28 februari het aantal certificaten mee dat deze aan de 
Dienst moet afgeven, in overeenstemming met artikel 28, § 2, van de ordonnantie.  

Ten laatste op 31 maart duidt iedere leverancier aan de Commissie aan welke van de 
groenestroomcertificaten, die op zijn rekening staan, in rekening moeten worden gebracht 
voor de naleving van zijn verplichtingen.  

De leverancier heeft een vrije keuze zolang de groenestroomcertificaten die hij aanduidt 
werden uitgegeven door de Commissie of erkend door de Minister, in overeenstemming met 
hoofdstuk V, en nog steeds overdraagbaar zijn. 

HOOFDSTUK V. - Voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de 
groenestroomcertificaten afgeleverd door andere overheden 

Art. 27 § 3. 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. 

 

1.3 Voorgaande beslissingen en adviezen 

1) Beslissing 20080128-01 betreffende de praktische modaliteiten voor de inlevering van de 
groenestroomcertificaten 2007 

2) Beslissing 20090206-04 betreffende de praktische modaliteiten voor de inlevering van de 
groenestroomcertificaten 2008 

3) Beslissing 20090330-05 betreffende de opening van de waalse markt voor de naleving van het 
quotum 2008 

4) Beslissing 20100326-07 betreffende de opening van de waalse markt voor de naleving van het 
quotum 2009 

5) Advies op eigen initiatief van BRUGEL-ADVIES-20110429-117 over de werking van de markt 
van de groenestroomcertificaten in het kader van de quotuminlevering voor het jaar 2010. 
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2 Inleiding 

Deze beslissing heeft tot doel om, voor de quotuminlevering 2012 en volgende, op een 
duidelijke en geconsolideerde manier de onderwerpen te hernemen die in de beslissingen 
20080128-01 en 20090206-04 werden behandeld evenals bepaalde bijkomende punten te 
verduidelijken. 
 

3 "Uitputting" van de brusselse certificaten voor een 
eventuele import van waalse GSC 

De leveranciers mogen de waalse groenestroomcertificaten (GSC) slechts neerleggen bij 
BRUGEL om te voldoen aan hun quotumverplichting na "uitputting" van de certificaten 
uitgegeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL verstaat onder "uitputting", voor een leverancier: 

• allereerst de uitputting van alle GSC op de rekening van deze leverancier. Dit 
betekent dat een leverancier eerst alle GSC moet gebruiken die op zijn rekening 
staan; 

• vervolgens, de uitputting van de GSC op de brusselse markt; dit wil zeggen dat alle 
brusselse producenten al hun GSC hebben verkocht; 

de leveranciers mogen evenwel waalse GSC afleveren als ze, drie weken voor de 
einddatum van 31 maart, een aanvraagdossier voor het gebruik van waalse GSC 
indienen bij BRUGEL, waarin zij het bewijs leveren van een weigering of een 
onvermogen van verkoop van de GSC die werden toegekend aan een installatie 
gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL zal, om deze situatie te beoordelen, rekening houden met de volgende 
elementen:  

� de reële afwezigheid van beschikbaarheid van GSC op de brusselse markt, het 
risico van een te klein aanbod ten opzichte van de vraag en de afwezigheid van 
antwoord van de producent binnen de 2 weken na het verzenden van een 
aankoopaanbod per brief of per e-mail (14 kalenderdagen) (dat is de situatie 
die een "onvermogen van verkoop" vertegenwoordigt);  

� het aantal resterende groenestroomcertificaten dat in het bezit is van alle 
producenten die rechtspersonen zijn, en de producenten die natuurlijke 
personen zijn en die BRUGEL de toestemming hebben gegeven om hun 
gegevens mee te delen aan potentiële kopers; 

� de acties die werden ondernomen om contact op te nemen met de 
producenten die rechtspersonen zijn, en de producenten die natuurlijke 
personen zijn en die BRUGEL de toestemming hebben gegeven om hun 
gegevens mee te delen aan potentiële kopers, en hun een aanbod voor te 
leggen voor de aankoop van hun GSC; 

� de maatregelen die de leverancier heeft genomen om aan de vragen te voldoen 
van de producenten die hun GSC wensen te verkopen; 

� de verkopen aan prijzen die manifest onredelijk zijn ten opzichte van de 
marktprijzen; 
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� de afwezigheid van een onderling afgestemde praktijk of een oneerlijke praktijk 
met als gevolg ofwel de vervalsing van de liquiditeit van de markt, ofwel het 
willekeurig wijzigen van de prijzen, ofwel het verminderen van de 
beschikbaarheid van de groenestroomcertificaten. 

 

4 Aantal af te leveren GroeneStroomCertificaten 

Iedere leverancier moet aan BRUGEL een aantal GSC afleveren dat overeenstemt met het 
jaarlijkse quotum, vermenigvuldigd met het geheel van leveringen op jaarbasis aan in 
aanmerking komende afnemers gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, uitgedrukt in MWh en gedeeld door 1 MWh. 

Deze formulering in de ordonnantie (artikel 28, § 2) bevat een eenduidige formule die toelaat 
om het exacte aantal GSC te berekenen dat aan BRUGEL moet worden afgeleverd. 

Een leverancier die een kleiner aantal GSC aflevert dan het aantal dat wettelijk is bepaald, 
krijgt een boete opgelegd van € 100 per ontbrekend GSC, volgens de artikelen 28, § 3 en 32, 
§ 3 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het is bovendien niet mogelijk om aan BRUGEL een groter aantal GSC af te leveren dan het 
wettelijk verplichte aantal: krachtens artikel 28, § 2 van de voornoemde ordonnantie van 19 
juli 2001 kan BRUGEL dit niet aanvaarden. 

 

5 Kalender van de quotuminlevering 

Einddata Acties 

31 januari van het jaar X 
Mededeling aan BRUGEL door de 

leveranciers van hun elektriciteitsleveringen 
tijdens het jaar X-1 

28 februari 

Mededeling door Brugel aan de leveranciers 
van het aantal groenestroomcertificaten dat 
moet worden afgeleverd om het quotum te 

respecteren 

10 maart 
Eventuele indiening van de aanvraagdossiers 

voor het gebruik van waalse 
groenestroomcertificaten  

31 maart 
Termijn voor de aflevering van de GSC om te 

voldoen aan de naleving van het quotum 
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6 Overdracht van informatie door BRUGEL 

BRUGEL verbindt zich ertoe om: 

• Aan de leveranciers het aantal resterende groenestroomcertificaten mee te delen dat 
in het bezit is van producenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die in haar 
databank zijn opgenomen; 

• De leveranciers te informeren, in de mate waarin de informatie beschikbaar is, over 
het volume GSC waarvoor een transactie werd uitgevoerd, evenals de gemiddelde 
prijs van de transacties; 

• Zich te informeren over de commerciële praktijken van de leveranciers; 

• Regelmatig aan de leveranciers de gedetailleerde lijst te bezorgen van de brusselse 
groenestroomproducenten die meer dan 2 GSC op hun rekening hebben staan. 
Echter, teneinde de privacywetgeving te respecteren, zal BRUGEL op deze lijst enkel 
namen van natuurlijke personen verspreiden indien deze uitdrukkelijk toestemming 
hebben gegeven om hun gegevens aan de leveranciers door te geven. 

• Alle leveranciers te informeren over de opening van de waalse markt van GSC in 
geval van uitputting van de markt van de brusselse GSC. 
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