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Aanvraagformulier voor de opening van een 
rekening voor overdraagbare Garanties van Oorsprong (GO) 

Formulier met de bijlagen terug te sturen naar het volgende adres: 
 BRUGEL 

  Kunstlaan, 46 
  1000 Brussel 
 E-mail: lrebreanu@brugel.brussels  

  
Het dossier wordt behandeld in de taal van dit formulier. Indien u wenst dat het dossier in het Frans wordt 

behandeld, gelieve de Franstalige versie van het aanvraagformulier te gebruiken. 
Si vous souhaitez que votre dossier soit traité en français, veuillez utiliser le formulaire en français. 

Nuttige informatie voor u dit formulier invult:  

Wie kan een aanvraag indienen? 
De aanvraag moet worden ingediend door de rekeninghouder als de houder een natuurlijke persoon is; door een volmachthouder van 
de rekeninghouder als de houder een rechtspersoon is. 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 
De aanvraag moet worden ingediend en door BRUGEL worden aanvaard voor men Garanties van Oorsprong kan ontvangen voor een 
installatie voor de productie van groene stroom en/of voor men Garanties van Oorsprong kan importeren uit of exporteren naar 
andere Gewesten. 

Bestaat er een verband met de Groenestroomcertificaten (GSC)? 
Als de houder van de GO-rekening al een GSC-rekening heeft, zullen de nummers van de GO-rekening en de GSC-rekening identiek 
zijn. 
Aangezien er in dat geval slechts één rekeningnummer is, zullen de houder en de eventuele volmachthouders die de GO en de GSC 
beheren dezelfde natuurlijke of rechtspersonen zijn. 
 Met uitzondering van het rekeningnummer worden de GO en de GSC volledig gescheiden behandeld. 

 
 
 

1. Identificatie van de activiteit met betrekking tot de Garanties van Oorsprong 

Gelieve te vermelden in welke hoedanigheid u een aanvraag om een GO-rekening te openen indient; verscheidene antwoorden zijn 
mogelijk. 

Leverancier die de GO wil overdragen in het kader van de verplichting van zijn brandstofmix 
in het BHG 

ja/nee 

Producent die GO wenst te ontvangen voor zijn installatie(s) voor de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling 

ja/nee 

Trader of tussenpersoon die GO wenst te kopen en te verkopen ja/nee 
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2.a) Gegevens van de houder van de rekening voor Garanties van Oorsprong, dus de natuurlijke of 
rechtspersoon op wiens naam de rekening zal worden geopend 

De Garanties van Oorsprong zullen worden geboekt op een rekening op naam van de houder. 
Alleen de houder en de volmachthouder(s) mogen de Garanties van Oorsprong (GO) beheren en er transacties mee uitvoeren. 
Als er al een rekening voor Groenestroomcertificaten (GSC) bestaat of in de toekomst zal worden geopend, zullen de houder en de 
volmachthouder(s) identiek zijn voor de GO-rekening en de GSC-rekening. In dat geval zal het nummer van de GO-rekening identiek 
zijn aan het nummer van de GSC-rekening. 

Bent u reeds houder van een rekening voor groenestroomcertificaten? ja / nee 

Zo ja, wat is het rekeningnummer van de 
installatie 3 4 X 0 0 0 … … … … 

Rechtspersoon - enkel in te vullen als de houder een rechtspersoon is: 

Naam van de onderneming en 
rechtsvorm:  

Ondernemings- of btw-nummer:  

Adres van de onderneming: 
Straat :……………………………………………..……. Nr……..… Bus ………. 

Postcode ……………Plaats ……..………………………………………………… 
Algemeen telefoonnr. van de 
onderneming:  

Fax van de onderneming:  

Algemeen e-mailadres van de 
onderneming:  

Natuurlijke persoon - enkel in te vullen als de houder een natuurlijke persoon is: 

Aanspreektitel:  Mevrouw    Mejuffrouw   De heer 

Naam en voornaam:  

Adres: 
Straat ………………………………………………..……. Nr……..… Bus ………. 

Postcode ……………Plaats …………………………………………………… 

Tel:   

GSM:  

Fax:  

E-mail 1:   

 

 
1 E-mailadres waarop wij u documenten (bericht van ontvangst, rekeninguittreksel, informatie, …) zullen toesturen 
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2.b) Gegevens van de volmachthouder van de rekening 
 

Indien de houder een rechtspersoon is, moeten in dit gedeelte verplicht de gegevens worden ingevuld van 
de natuurlijke persoon die gemachtigd is om de groenestroomcertificaten te beheren 

 
Indien de houder een natuurlijke persoon is, moet dit gedeelte enkel worden ingevuld indien er een 

volmacht is verleend aan een andere persoon dan de houder 

Enkel de houder en de volmachthouder(s) zijn bevoegd om de garantie van oorsprong te beheren en transacties te verrichten. 
Er kan maximaal aan twee personen een volmacht worden gegeven. 

Is er een volmacht verleend? 
ja/nee 

Zo ja, dan dient u de onderstaande gegevens in te vullen: 
Zo niet, ga dan verder naar vak 3 

Volmachthouder 1 

Aanspreektitel:  Mevrouw   Mejuffrouw   De heer 

Naam en voornaam:  

Adres :  
Straat ………………………………………………..……. Nr.……..…Bus ………. 

Postcode... …………….Plaats …………………………………………………… 

Tel.:   

GSM:  

Fax:  

E-mail 2:   

Volmachthouder 2 

Aanspreektitel:  Mevrouw   Mejuffrouw   De heer 

Naam en voornaam:  

Adres :  Straat ………………………………………………..……. Nr.……..…Bus ………. 

Postcode... …………….Plaats …………………………………………………… 

Tel .:   

GSM :  

Fax :  

E-mail 2:  

  

 
2 E-mailadres waarop wij u documenten (bericht van ontvangst, rekeninguittreksels, informatie, …) zullen toesturen 
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3. Productie-eenheden 

In deze rubriek worden de eventuele productie-eenheden geïdentificeerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GO) worden 
aangevraagd. 
Let op: alleen gecertificeerde productie-eenheden kunnen GO ontvangen. Als dat niet het geval is, dient u de nodige formaliteiten te 
vervullen om uw productie-eenheid door BRUGEL te laten certificeren. 
Als er meerdere productie-eenheden zijn waarvoor u GO aanvraagt, dient u deze pagina zo vaak als nodig te kopiëren en in te vullen. 
 
Deze rubriek moet niet worden ingevuld als u uitsluitend als leverancier en/of trader/tussenpersoon een GO-rekening aanvraagt. 

Wenst u GO te ontvangen voor een installatie voor de productie van groene stroom? ja/nee 

Zo niet, dan hoeft u deze rubriek niet in te vullen en gaat u naar rubriek 4 

Zo ja, dan dient u hieronder de gegevens van de installatie(s) in te vullen: 

Volledig adres van de installatie:  
Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… 

Postcode …………… Plaats …………………………………… 

EAN-code afnamepunt: 5 4 1 4 4 8 9            

EAN-code injectiepunt: 5 4 1 4 4 8 9            

Technologie: Fotovoltaïsch, Warmtekrachtkoppeling, Wind, andere: ... 

Totaal elektrisch vermogen [kWe]:  

Dossiernummer of meternummer(s) 
die BRUGEL tijdens de certificering 
van de installatie heeft toegekend: 

 

Geraamde jaarlijkse 
elektriciteitsproductie [MWh]:  MWh 

Geraamde jaarlijkse injectie op het 
elektriciteitsnet [MWh]:  MWh 

Types steun die de installatie 
ontvangt/heeft ontvangen: 

Steun voor de productie (Groenestroomcertificaten):  ja/nee 

Investeringssteun: Premies, belastingvoordeel... :  ja/nee 

Andere: ... 
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4. Verbintenissen en handtekening 

Ik verbind mij ertoe BRUGEL te informeren over elke wijziging van de gegevens in dit formulier. 

Ik verklaar dat ik het ‘Domain Protocol’ voor Brussel heb gelezen, begrepen en aanvaard, dat onder meer de regels en procedures 
bepaalt voor de toekenning, de overdracht en de annulering van garanties van oorsprong. 

Ik verklaar dat ik de Standard Terms and Conditions heb gelezen, begrepen en aanvaard die de houder en BRUGEL 
contractueel binden en het 'Domain Protocol' bindend maken. 

Ondergetekende verklaart dat de informatie in dit formulier oprecht, volledig en waarachtig is. Hij verklaart eveneens dat hij de 
houder kan binden in de formaliteiten voor de toekenning van een rekening voor overdraagbare GO. 

Opmerkingen: 
 

 
Opgemaakt te …………………………………, op …  / … / …… 
 
Naam en voornaam: Handtekening: 
 

 
 

Noodzakelijke bijlagen voor een volledig dossier, die altijd moeten worden bezorgd: 

1. Recto verso kopie van de identiteitskaart van de houder en de volmachthouders 

2. Naar behoren ingevuld, ondertekend en gedateerd exemplaar van de 'Standard Terms & Conditions' 

Bijlagen die enkel in bepaalde gevallen moeten worden bezorgd: 

3. Volmachtdocument van de rechtspersoon aan de volmachthouder(s), indien de houder een rechtspersoon is 
(statuten van de vennootschap, in het Staatsblad gepubliceerde handtekeningdelegatie...) 

4. Naar behoren ingevuld, ondertekend en gedateerd formulier 'Know your Customer' indien de aanvrager zijn 
aanvraag in de hoedanigheid van trader/tussenpersoon indient. 

 

5. Verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving.  
 
Alle gegevens die van u worden gevraagd, zijn strikt noodzakelijk voor het beheer van de overdracht van uw garanties van 
oorsprong. Ze worden uitsluitend verwerkt door BRUGEL voor de doeleinden die rechtstreeks verband houden met de 
overdracht van uw garanties van oorsprong. 
 
Voornaamste wettelijke grondslagen:  

• De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

• Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene 
elektriciteit. 
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Indien u van mening bent dat BRUGEL de betreffende voorschriften niet naleeft, wordt u verzocht eerst schriftelijk 
contact op te nemen met BRUGEL.  
 
Het gedetailleerde beleid van BRUGEL voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de website van 
BRUGEL (https://www.brugel.brussels/nl_BE/page/privacy). Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door 
BRUGEL, als u toegang wilt tot uw gegevens of als u een correctie wilt, kunt u contact opnemen met de DPO van 
BRUGEL ("Data Protection Officer") door een e-mail te sturen naar dpo@brugel.brussels. 
 
U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35 - 1000 
Brussel - contact@apd-gba.be. U kunt tevens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats. 
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