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AANVRAAGFORMULIER TOT INSCHRIJVING VAN EEN VOLMACHTHOUDER. 

Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL 
Kunstlaan, 46 
1000 Brussel 
Email: greenpower@brugel.brussels  

 
 

 

1.a) Gegevens van de houder van de rekening. 

Groenestroomcertificaten worden ingeschreven op een rekening op naam van de houder. 
Alleen de houder en de volmachthouder(s) zijn gemachtigd om de groenestroomcertificaten te beheren en transacties te 
verrichten. 

Rekeningnummer bij BRUGEL 3 4         

Wat is (zijn) het (de) dossiernummer(s)1?  

 
Gelieve de volgende informatie invullen, om te bevestigen. 

 

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

Naam van de onderneming:  

Ondernemings- of BTW-nummer:  

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

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

Tel.:  Fax:   

E-mail van de onderneming:  

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

Aanspreektitel:  Mevrouw De heer 

Naam :  Voornaam:  

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

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

Tel.:  GSM:  

E-mail (nodig voor toegang tot 
het Extranet2):  

 
 
 
 
 
 
 
1Het dossiernummer begint met SOL, CHP of EOL. 
2Dit e-mailadres zal uw login worden om toegang te krijgen tot het Extranet van BRUGEL. en de Greenmeter van Sibelga. Via die 
platformen kunt u uw indexen invoeren, uw saldo raadplegen en uw groenestroomcertificaten verkopen. 
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1.b) Gegevens van de volmachthouder van de rekening. 

Enkel de houder en de volmachthouder(s) zijn bevoegd om de groenestroomcertificaten te beheren en transacties te verrichten3. 

Volmachthouder 1 

Aanspreektitel:  Mevrouw De heer 

Naam:  Voornaam:  

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

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

Tel.:  GSM:  

E-mail (nodig voor toegang tot het 
Extranet) :  

Handtekening van de 
volmachthouder 1:  

 

Volmachthouder 2 

Aanspreektitel:  Mevrouw De heer 

Naam:  Voornaam:  

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

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

Tel.:  GSM:  

E-mail (nodig voor toegang tot het 
Extranet) :  

Handtekening van de 
volmachthouder 2:  

 
 

Akkoord om de gegevens door te geven aan kopers van groenestroomcertificaten. 
Als u toestaat uw gegevens door te geven, kunnen de elektriciteitsleveranciers in het Brussels Gewest contact met u opnemen om 
u voor te stellen uw groenestroomcertificaten te kopen. 
Ik geef BRUGEL de toestemming om de gegevens van de rekeninghouder door te geven aan potentiële kopers van 
groenestroomcertificaten: ja / nee 
 
Zie punt 3 van dit formulier voor meer informatie over de verwerking van de contactgegevens van de volmachthouder. 

 
 
 
 
 
3 Zie artikel 1984 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. 
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2. Verbintenissen en handtekening van de houder 

Ik verbind mij ertoe BRUGEL op de hoogte te brengen van elke wijziging van de gegevens in dit formulier, voornamelijk wijzigingen 
aan de installatie, met inbegrip van de groenestroommeter. 

Om groenestroomcertificaten te kunnen ontvangen, zal ik om de drie maanden de meterstand van de stroomproductie doorgeven. 
Ondergetekende verklaart dat de gegevens in dit formulier oprecht, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Hij verklaart eveneens dat 
hij kan optreden voor de houder van de installatie (genoemd in vak 1a) in de certificeringsprocedure voor de toekenning van 
groenestroomcertificaten. 
Opmerkingen: 

Opgemaakt te …………………………………  Op … / … / …… 
Naam en voornaam: Handtekening van de houder: 

 

Noodzakelijke bijlagen voor een volledig dossier 

 

Bijlagen die altijd moeten worden bezorgd: 

1. Recto verso kopie van het identiteitsdocument van de houder en de volmachthouder(s) (identiteitskaart, paspoort, 
enz.) 

Bijlagen die enkel in bepaalde gevallen moeten worden bezorgd: 

2. Indien de houder een rechtspersoon is: een volmachtdocument van de rechtspersoon ten opzichte van de 
volmachthouder, dat de relatie tussen de houder en de volmachthouder(s) beschrijft. Voorbeelden: Proces-
Verbaal, statuut van het bedrijf en de volmachthouder, uittreksel in het Belgisch Staatsblad, officieel ondertekend 
document, PV van de Algemene Vergadering betreffende de benoeming van de syndicus, KOB, etc. 

  
 

3. 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 uw aanvraag tot inschrijving van 
een volmachthouder. Ze worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die rechtstreeks verband houden met uw 
aanvraag tot inschrijving van een volmachthouder. 
  
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. 
 
Indien u van mening bent dat het BRUGEL of Sibelga de betreffende voorschriften niet naleeft, wordt u verzocht eerst 
schriftelijk contact op te nemen met het betrokken orgaan.  
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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1. Gegevensverwerking door BRUGEL 

 
BRUGEL verwerkt uw meetgegevens en de gegevens van uw installaties in overeenstemming met de geldende 
regelgeving.  Binnen dat strikte kader is BRUGEL verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens (BRUGEL, 
Kunstlaan 46/14, Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0806.001.011) 
 
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. 
 
Bij akkoord om de gegevens vrij te geven aan aankopers. 
Indien u toestemming geeft voor het doorgeven van uw contactgegevens aan aankopers, wijzen we erop dat de 
aankopers uw contactgegevens kunnen verwerken volgens hun eigen voorwaarden. Meer informatie over die 
verwerkingen vindt u op de websites van de aankopers en in hun privacyverklaringen. 
 
U hebt het recht om uw toestemming voor het doorgeven van uw contactgegevens aan aankopers in het kader van de 
verkoop van uw groenestroomcertificaten op elk moment en zonder bijzondere reden in te trekken. Neem daarvoor 
schriftelijk contact op met de dienst Hernieuwbare Energie van BRUGEL via greenpower@brugel.brussels. 
 

2. Gegevensverwerking door Sibelga 
 
Sibelga verwerkt uw meetgegevens en de gegevens van uw installaties in overeenstemming met de geldende regelgeving.  
Binnen dat strikte kader is Sibelga verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens (Sibelga SC, 
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (Kruispuntbank van Ondernemingen nr. 0222-869-673). 
 
Het gedetailleerde beleid van Sibelga voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de website van Sibelga 
(https://www.sibelga.be/nl/privacy). 
 
Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door Sibelga, als u toegang wilt tot uw gegevens of als u een 
correctie wilt, kunt u per brief contact opnemen met de DPO van Sibelga op het adres Sibelga cvba, Data Protection 
Officer, Werkhuizenkaai 16 in 1000 Brussel of door een e-mail te sturen naar Sibelga-DPO@sibelga.be. 
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