INFORMATIENOTA VOOR DE EIGENAARS VAN EEN PRODUCTIE-INSTALLATIE
MECHANISME VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN (GSC)
Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door
een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Enerzijds hebben producenten van groene
stroom recht op GSC's voor hun productie. Anderzijds zijn elektriciteitsleveranciers verplicht om
jaarlijks een bepaald aantal GSC's aan te geven (quotuminlevering). Om aan hun verplichtingen te
voldoen, kopen ze GSC's bij de Brusselse producenten.
Hieronder vindt u de te volgen stappen om uw GSC's te ontvangen en te promoten:
STAP 1: VERZENDING VAN UW PRODUCTIE-INDICES NAAR SIBELGA
De groenestroomcertificaten (GSC) worden toegekend op
basis van de productie van uw installatie. U moet dus de
productiemeterstanden doorgeven van de groenemeter

De verzending van de meterstanden gebeurt via het onlineplatform van Sibelga:
https://greenmeter.sibelga.be. U kunt uw meterstanden viermaal per jaar invoeren (tijdens de maanden
maart, juni, september en december).
Als u de meterstand schriftelijk opstuurt (via e-mail, fax of met de post), kunt u dat eenmaal per jaar doen, in
de maand september en dat rechtstreeks aan Sibelga. In dat geval moet u het volgende vermelden: de naam
van de houder, het toegekende dossiernummer/groenemeternummer, 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).
STAP 2: TOEKENNING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN DOOR BRUGEL
De GSC worden berekend en toegekend binnen
vijftien kalenderdagen na het invoeren van de
meterstand op het platform van Sibelga. Uw GSC
worden dan op uw BRUGEL-rekening gestort
(die begint met 34C).

U vindt alle verrichtingen voor het toekennen van GSC, alle transacties met GSC en uw GSC-saldo op
het Extranet-platform van BRUGEL: https://extranet.brugel.brussels/
Let op: om inkomsten uit uw GSC's te krijgen, moet u ze verkopen. Het is immers pas wanneer u
een koper hebt gevonden en een contract met hem hebt ondertekend, dat u van hun reële financiële
waarde kan genieten.
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STAP 3 : VERKOOP VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN
De houder van de rekening, of een van zijn
gevolmachtigden, kan 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 (Snelle toegang -> De
marktspelers -> Kopers lijst van groenestroomcertificaten)
Nadat u met een koper een prijs en de modaliteiten van de verkoop bent overeengekomen, vult u de
transactie in op het extranet van BRUGEL. U vult het “Verkoopformulier GSC” in dat u eveneens op onze
website terugvindt. U ondertekent dit formulier en stuurt het naar BRUGEL per fax, post of e-mail
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 GSC), noch bij de
betalingsmodaliteiten.
ANDERE INFORMATIE
Wat is de prijs van een groenestroomcertificaat?
De prijs van het GSC hangt van de vraag en het aanbod af. De vastgestelde gemiddelde prijzen worden
op onze website aangegeven. De minimumprijs wordt gewaarborgd door Elia (65€/GSC).
Wat te doen in geval van wijziging van de installatie?
Elke wijziging aan de installatie, en met name aan de meetinstrumenten, moet binnen de vijftien dagen
worden gemeld. Als u wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op:
- uw installatie, zonder het vermogen ervan te beïnvloeden (wijziging van omvormer, verandering van
groene meter, …), gelieve de informatie door te geven via het Sibelga-portaal.
- een uitbreiding of een verplaatsing van uw installatie, moet u een nieuwe certificering behalen. Gelieve
kennis te nemen van de gepubliceerde informatie op onze websites www.brugel.brussels
- uw GSC-rekening (verandering van eigenaar, wijziging van contactgegevens, mandaten), gebruik dan
het juiste formulier 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 om na
te gaan of de voorwaarden voor de certificering gerespecteerd worden en of de productie-indexen die
aan Sibelga worden doorgegeven in lijn zijn met de werkelijkheid die op de groene meter wordt
aangegeven.
CONTACT
BRUGEL
Kunstlaan 46 / bt14
1000 Brussel
Tel : 0800 97 198 (type 4)
Fax : 02 563 02 13
www.brugel.brussels
https://extranet.brugel.brussels/
greenpower@brugel.brussels

Sibelga
Cel Green Meter
BP 1340  1000 Brussel
Tel : 02 549 41 00
Fax : 02 549 46 61
www.sibelga.be
http://greenmeter.sibelga.be

Filmpje : Ontvang nu
uw GSC!

Informatienota – 19/11/2018

