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1 Juridische grondslag 

Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Artikel 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. 

Besluit van 6 mei 2004 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling: 

Artikel 24: 

… 

De Commissie gaat na of de brandstofmix van de groene leveranciers minstens 50% groene 

stroom bevat.  Ze keurt het aandeel van groene elektriciteit in de brandstofmix van elke 

leverancier goed, enkel met behulp van "labels van garantie van oorsprong", die deze laatsten 

haar ten laatste op 31 maart van elk jaar voorleggen. 

… 

 

2 Inleiding 

Om het bewijs te leveren van het groene gedeelte in hun brandstofmix, annuleren de 

leveranciers elk jaar een overeenkomstig aantal garanties van oorsprong bij BRUGEL. 

Tot op heden heeft BRUGEL artikel 24 van het voornoemde besluit geïnterpreteerd als een 

jaarlijkse oefening, die een eenmalige en jaarlijkse annulatie van garanties van oorsprong 

impliceert. 

Om echter de druk te verlichten die ontstaat uit een eenmalige en jaarlijkse annulatie van 

garanties van oorsprong in combinatie met de beperkte levensduur van de garanties van 

oorsprong, heeft deze beslissing van BRUGEL tot doel de leveranciers de mogelijkheid te 

bieden om frequentere annulaties uit te voeren in de loop van het jaar en de hiermee 

verbonden modaliteiten te bepalen. 

 

 



 

 4 / 5  4/08/2014 

3 Beslissing 

3.1 Mogelijkheid tot trimestriële annulatie van garanties van 

oorsprong 

Elke leverancier heeft de mogelijkheid om, als hij dit wenst, maximum één annulatie van 

garanties van oorsprong uit te voeren per kwartaal van het lopende jaar X, om – geheel of 

gedeeltelijk – te anticiperen op de afsluiting van de brandstofmix van het jaar X, die 

plaatsvindt in het eerste kwartaal van het jaar X+1. Om geldig te zijn, moet aan alle 

onderstaande voorwaarden zijn voldaan: 

- De annulatie moet worden uitgevoerd via het adequaat kanaal dat door BRUGEL ter 

beschikking wordt gesteld. Momenteel gaat het om een specifiek formulier, maar dit 

zou onderhavig kunnen zijn aan veranderingen in de toekomst; 

- De annulatieaanvraag moet aan BRUGEL worden gericht voor het einde van het 

kwartaal; 

- De spreiding van de geannuleerde garanties van oorsprong over de verschillende 

kwartalen moet evenwichtig zijn ten opzichte van de reële groene levering tijdens de 

betrokken kwartalen en ten opzichte van de uiteindelijke brandstofmix voorzien 

door de leverancier; 

- Op het ogenblik van de annulatieaanvraag moeten de betrokken garanties van 

oorsprong zich effectief op de rekening garanties van oorsprong van de 

leverancier bevinden; 

- Op het ogenblik van de annulatieaanvraag moeten de betrokken garanties van 

oorsprong geldig zijn en mogen ze niet vervallen zijn. 

Een annulatieaanvraag die niet aan een van deze voorwaarden voldoet, zal onontvankelijk zijn 

en niet worden behandeld. 

 

3.2 Afsluiting van de brandstofmix 

De afsluiting van de brandstofmix van het jaar X vindt plaats in het eerste kwartaal van het 

jaar X+1. Bij die gelegenheid zal voor elke leverancier de balans worden opgemaakt tussen de 

garanties van oorsprong die anticipatief driemaandelijks werden geannuleerd in de loop van 

het jaar X, en het geheel van de te annuleren garanties van oorsprong volgens zijn 

brandstofmix-aangifte. 

Na het opstellen van deze balans zal de leverancier een bijkomende annulatie van garanties 

van oorsprong moeten uitvoeren om het resterende saldo tussen de anticipatief 

geannuleerde garanties van oorsprong en het geheel van de te annuleren garanties van 

oorsprong aan te vullen. 
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Als een leverancier echter te veel garanties van oorsprong anticipatief zou hebben 

geannuleerd ten opzichte van zijn uiteindelijke brandstofmix-aangifte, zijn de te veel 

geannuleerde garanties van oorsprong onherroepelijk niet-recupereerbaar. Het is de 

verantwoordelijkheid van de leveranciers om niet te veel garanties van oorsprong anticipatief 

te annuleren ten opzichte van hun uiteindelijke brandstofmix-aangifte1. 

 

 

 

 

                                                

1 In het kader hiervan is het nuttig eraan te herinneren dat bij de berekening van de uiteindelijke brandstofmix de officiële 

allocatiegegevens van de DNB / GTNB worden gebruikt. Het is aangeraden om rekening te houden met een eventueel verschil tussen 

deze gegevens en de gegevens die in het bezit zijn van de leverancier. 


