
 

 INFORMATIENOTA VOOR DE EIGENAARS VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE 
INSTALLATIE 

Groenestroomcertificaten: van de verzending van de productie-index tot de verkoop 

 

STAP 1: VERZENDING VAN UW PRODUCTIE-INDICES NAAR BRUGEL 

 
Waarom? 
De groenestroomcertificaten (GSC) word en toegekend op basis van de productie van uw 
installatie. Om de GSC te kunnen berekenen en toekennen, moet BRUGEL dus weten 
hoeveel uw installatie produceert. Daarom moet u regelmatig de productie-index van uw 
“groenestroomteller”1 naar BRUGEL sturen. 
 
Wanneer? 

o De verzending van de meterstanden gebeurt standaard via ons "Extranet"-
onlineplatform. U kunt uw meterstanden viermaal per jaar invoeren, in de laatste 
maand van elk kwartaal (van 1 tot 31 maart, juni, september en december); 

o Als u de meterstand schriftelijk, via e-mail, fax of met de post opstuurt, kunt u dat 
eenmaal per jaar doen, in de maand september. In dat geval moet u het volgende 
vermelden: de naam van de houder, het toegekende dossiernummer/meternummer, 
de datum en de meterstand (kWh).  
 

Let op: meterstanden die voor of na de termijn worden ontvangen, worden niet in 
aanmerking genomen! Uw productie gaat echter niet verloren, want u zult bij de volgende 
toekenning meer GSC's ontvangen. 

 
Hoe? 
U kan toegang verkrijgen tot het online platform via onze site www.brugel.brussels, door op 
de knop “Extranet” te klikken, die zichtbaar zal zijn tegen begin september. 
 
De verzending van de indices per mail, fax of per post kunnen gebeuren ten aanzien van de 
contactgegevens die u onderaan deze nota vindt. 
 

STAP 2: TOEKENNING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 

De GSC's worden berekend en toegekend binnen de twee maanden na de verzending van 
de meterstand2. Uw GSC's worden op uw rekening geplaatst en er wordt automatisch een 
rekeninguittreksel aangemaakt en naar het Extranet verzonden. Het uittreksel vermeldt 
hoeveel GSC's u hebt ontvangen, de transacties die u hebt verricht en het saldo van uw 
rekening. 

Als u dat wenst, kunt u vragen om uw rekeninguittreksels via de post te ontvangen. 

Uw GSC's zijn 5 jaar vanaf de datum van de uitreiking geldig. Na deze termijn zijn ze 
waardeloos. 

Let op: om inkomsten uit uw GSC's te krijgen, moet u ze verkopen. 

                                                           
1
 Dat is een kleine teller die stroomafwaarts van uw omvormer is geïnstalleerd. Hij telt alle elektriciteit die door 

uw installatie wordt geproduceerd. 
2
 GSC's worden uitsluitend toegekend aan gecertificeerde installaties waarbij geen enkele afwijking vastgesteld 

is. 

http://www.brugel.be/Files/media/Formulaires_page/PV---Note-dInformation-FR-02-04-2014.pdf#page=1
http://www.brugel.be/Files/media/Formulaires_page/PV---Note-dInformation-FR-02-04-2014.pdf#page=1
https://extranet.brugel.be/
https://odoo-brubox.acsone.eu/nl_BE/page/contacts
http://www.brugel.brussels/


 

STAP 3: VERKOOP VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 

 
Hoe en aan wie? 
 

o Om uw GSC te verkopen kan u zich wenden tot eender welke elektriciteitsleverancier 
die actief is in het Brussels Gewest of tot een tussenpersoon. De lijst van de 
leveranciers en tussenpersonen voor de aankoop is beschikbaar op onze website 
www.brugel.brussels. 

o Nadat u met een koper een prijs en de modaliteiten van de verkoop bent 
overeengekomen, vult u de transactie op het extranet. U kunt het “Verkoopformulier 
GSC” in dat u eveneens op onze website vindt. U ondertekent dit formulier en stuurt 
het naar BRUGEL per fax, post of e-mail. 
 

Eenmaal de transactie in onze databank is geregistreerd, zullen zowel u als de koper een 
rekeninguittreksel ontvangen. De koper betaalt de overeengekomen prijs zodra de GSC op 
zijn rekening zijn overgedragen. 
 

Let op: BRUGEL komt NIET tussenbeide, noch bij de zoektocht naar een koper, noch bij het 
onderhandelen van de transactiemodaliteiten (aantal en prijs van de GSC), noch bij de 
betalingsmodaliteiten. 

 
Door wie? 

o Alleen de houder van de rekening of een van zijn gevolmachtigden kan transacties 
verrichten. 

 

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
Hoe lang kan ik mijn GSC behouden? 
Uw GSC blijven 5 jaar geldig vanaf de datum van toekenning.  
Let op: na deze vijf jaar zijn uw GSC niets meer waard 
 
Is de prijs van het groenestroomcertificaat gegarandeerd? 
De prijs van het GSC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evolueert volgens de vraag en 
het aanbod op de markt.  
Ter informatie, noteer dat de gemiddelde prijs van de door BRUGEL geregistreerde 
transacties gedurende het laatste trimester 2017 varieerde rond 86€. 
De minimumprijs wordt gewaarborgd door de verplichting voor Elia om GSC's aan te kopen 

tegen 65 €/GSC. 
 
Moet ik BTW of personenbelasting betalen op de inkomsten uit GSC 

o Nee, als de elektriciteitsproductie tot uw persoonlijke verbruik beperkt blijft. 
o Ja, als u de overtollige elektriciteit verkoopt. U voert dan een economische activiteit 

uit en bent btw-plichtig. De verkoop van de overtollige elektriciteit en de 
overeenkomstige GSC's wordt belast, behalve als uw omzet lager is dan 5.580 euro 
per kalenderjaar (toepassing van de vrijstelling volgens artikel 56, §2 van het Btw-
Wetboek). 
 

Personenbelasting [installatie < 10 kVA ] 
o Nee, de inkomsten uit de verkoop van door particuliere leveranciers van groene 

stroom verkregen GSC's worden niet als belastbare inkomsten beschouwd, op 
voorwaarde dat de energie wordt geproduceerd door installaties die uitsluitend in de 
privésfeer worden gebruikt. Volledige informatie: Beslissing Btw, nr. E.T.114.454, dd. 
28.10.2014 

http://www.brugel.brussels/
http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten/Minimumprice-legalframe
http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten/Minimumprice-legalframe
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3fd0df8b-2d6b-4e51-8360-cd492edfdf5c&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3fd0df8b-2d6b-4e51-8360-cd492edfdf5c&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3fd0df8b-2d6b-4e51-8360-cd492edfdf5c&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl%23findHighlighted#findHighlighted


Wat te doen in geval van wijziging van de installatie? 
In dat geval moet u BRUGEL op voorhand verwittigen en ons het formulier 
“Uitbreiding” of “wijziging” van een bestaande fotovoltaïsche installatie toesturen dat 
beschikbaar is op onze website www.brugel.brussels  
 
Wat te doen in geval van overdracht van de installatie aan een andere persoon? 
Als u uw installatie of het gebouw waar ze geïnstalleerd is verkoopt, dan moet u ons 
verwittigen en ons het formulier “Verandering van eigenaar” toesturen dat u vindt op onze 
website www.brugel.brussels 
 
Kan ik gecontroleerd worden? 
Ja, tijdens de hele periode dat u GSC toegekend krijgt, kan BRUGEL uw installatie 
controleren. 
 
Hoe werkt het algemeen mechanisme van de GSC in het Brussels Gewest? 
Het GSC-systeem is een steunmechanisme voor groenestroomproductie dat wordt geregeld 
door wetteksten. 

o Enerzijds krijg en de groenestroomproducenten GSCvoor hun productie. 
o Anderzijds zijn de elektriciteitsleveranciers verplicht om elk jaar bij BRUGEL een 

aantal GSC in te leveren dat overeenstemt met een percentage, quotum genaamd, 
van de elektriciteit die ze hebben geleverd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG). In 2017 bedraagt het quotum 7,8%. 

 
 

CONTACT 

 
Hebt u een certificatiedossier bij BRUGEL en hebt u specifieke vragen over dit dossier of 
over de toekenning van uw GSC? Mail ons uw vraag naar greenpower@brugel.brussels.  
 
BRUGEL, Kunstlaan 46 / bt14, 1000 Brussel 
Fax : 02 563 02 13  
 

http://www.brugel.brussels/
http://www.brugel.brussels/
mailto:greenpower@brugel.brussels

