
PRODUCTIEPARK

Wat waren de trends in het productiepark in 2019?
Régis Lambert: Wat het productiepark betreft, is het 
aantal dossiers dat we in 2019 hebben ontvangen, bijna 
verdubbeld ten opzichte van 2018. Er werden 1.300 dossiers 
ingediend in 2019, t.o.v. 600 in 2018. Eind 2019 hebben onze 
diensten ongeveer 6.000 installaties geregistreerd voor alle 
technologieën samen (5.730 fotovoltaïsche installaties en 270 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties). In 2019 werd meer dan 
22 MWp (megawattpiek) aan nieuw vermogen geïnstalleerd 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de productie van 
fotovoltaïsche zonne-energie. 

Wat was de marktactiviteit in 2019? 
Régis Lambert: In 2019 heeft BRUGEL de transacties 
van 620.000 GSC’s (tegenover 577.000 in 2018) 
gerealiseerd, voor een totaalbedrag van € 57,9 
miljoen. In 2019 bedroeg de eenvoudige gemiddelde 
prijs van een GSC € 94,8. Het bedrag van deze 
transacties illustreert de marktactiviteit in de 

quotuminleveringsperiode 2019. 

Hoe zit het met de quotuminlevering in 2019?
Régis Lambert: In 2019 bedroeg het quotum voor 
groenestroomcertificaten 9,2% van alle in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest geproduceerde energie, d.w.z. dat 
de leveranciers samen 450.526 GSC’s moeten afleveren 
tegen 31 maart 2020 (t.o.v. 432.099 GSC’s in 2018). 

PRODUCTIEONDERSTEUNING

Welke steunmechanismen zijn in 2019 
voorgesteld aan de bevolking van Brussel?
Régis Lambert: Op zich blijft de steun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor dit type van technologie nog zeer 
interessant. Het systeem is zelfs een van de meest genereuze 
van Europa. Brusselse prosumers die een fotovoltaïsche 
installatie hebben met een vermogen van minder dan of gelijk 
aan 5 kWp ontvangen 3 groenestroomcertificaten (GSC’s) per 
geproduceerde Mwh (ongeveer € 300 per geproduceerde 
Mwh). In 2019 heeft de regering ons gevraagd om de kalibratie 
van deze steun grondig te herzien om beter aan te sluiten op 
de marktrealiteit. Rekening houdend met de marktrealiteit, 
hebben wij voorgesteld om de steun met -17% te verlagen 
voor de kleinste categorie, tot -42% voor de grootste. 

In 2019 bent u een onderzoek gestart naar het 
systeem van groene certificaten, wat heeft het 
opgeleverd?
Régis Lambert: In 2019 hebben we auditbedrijf PwC de 
opdracht gegeven om een kwalitatieve studie uit te voeren 

De opdracht van de dienst Hernieuwbare Energie van BRUGEL berust op drie grote 
krachtlijnen: de stimulansen voor de productie, informatie over de oorsprong van 
groene stroom en de integratie van hernieuwbare energie in het net en op de markt. 

“Beheren van en anticiperen op de ontwikkelingen in de markt voor 
hernieuwbare energie!”
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Wil je meer weten? Op de website die 
gewijd is aan het jaarverslag van 2019 

vindt u het volledige interview van 
Régis Lambert, waar hij op elke vraag 

uitgebreider terugkomt.
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naar biogas en andere energieën zoals groene warmte 
of waterstof. De AIB heeft zoveel ervaring opgedaan met 
elektrische GO’s dat het voor de hand ligt om het beheer 
van deze energieën aan haar toe te vertrouwen. In 2019 
voerde het kwaliteitssysteem van de AIB ook een audit uit 
bij BRUGEL. 

INTEGRATIE VAN DE INSTALLATIES VOOR 
HERNIEUWBARE ENERGIE

Hoe zit het met het einde van het compensatie-
principe aan de kostenkant van het net?
Régis Lambert: In 2018 had BRUGEL beslist het einde van 
de vergoedingen voor de kosten van het distributienet uit 
te stellen tot de inwerkingtreding van de MIG6. Aangezien 
MIG6 voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, heeft BRUGEL 
besloten om het einde van de vergoeding niet langer aan 
dit project te koppelen. En in juli 2019 heeft BRUGEL het 
einde van de vergoeding in januari 2020 gevalideerd. 

Hoe bent u erin geslaagd om innovatieve 
projecten zoals energiegemeenschappen te 
beheren zonder over de nodige wetgevende 
instrumenten te beschikken?

Régis Lambert: In juni 2019 hebben we de mogelijkheid 
geactiveerd die aan BRUGEL wordt geboden om - conform 
de ordonnantie - af te wijken van de marktregels en de 
tariefregelgeving. Een proactieve interpretatie van dit 
artikel heeft ons in staat gesteld een afwijkend kader op 
te zetten (de zogenaamde ‘regulatory sandbox’). Gezien 
de stedenbouwkundige kenmerken die eigen zijn aan 
Brussel, zijn projecten voor collectief zelfverbruik en 
energiegemeenschappen essentieel voor de ontwikkeling 
van duurzame energie en de energietransitie. Met dit type 
formule kunnen particulieren die geen dak hebben, zich 
aansluiten bij een gemeenschappelijk project voor de 
installatie van fotovoltaïsche panelen. 

Hoe denkt u deze concepten te integreren in uw 
structurele kader?
Régis Lambert: De uitdaging zal erin bestaan om een tekst 
te schrijven die voldoende eenvoudig en leesbaar is. Deze 
ingrijpende veranderingen zullen ook een grote investering 
vereisen op het gebied van communicatie, tenminste als we 
willen dat deze opportuniteiten verder reiken dan de kleine 
kring van ingewijden. In deze context moet worden vermeden 
dat er een kloof ontstaat tussen “geïnformeerde” en “niet-
geïnformeerde” consumenten. 

INTERN BEHEER

Hoe verliep de lancering van uw extranet?
Régis Lambert: Ons nieuwe extranet dat eind 2018 in gebruik 
werd genomen, maakt een dynamischer en beter beveiligd 
beheer van groenestroomcertificaten door de gebruikers 
mogelijk. De verkooptransacties worden voortaan onmiddellijk 
uitgevoerd zonder tussenstappen, in tegenstelling tot vroeger. 
Nadat begin 2019 een luik voor garanties van oorsprong, 
uitsluitend bestemd voor leveranciers, ter beschikking 
werd gesteld, konden alle belanghebbenden (leveranciers, 
prosumenten, enz.) ten volle profiteren van dit instrument. De 
feedback is over het algemeen positief. 

Hoe beoordeelt u de manier waarop uw dienst 
zijn opdrachten uitvoert?

Régis Lambert: Wij hebben een interne analyse uitgevoerd 
om de kwaliteit van de uitvoering van onze opdrachten 
te meten en de uit te voeren taken te relateren aan de 
middelen die ons ter beschikking staan. Deze analyse heeft 
geleid tot aanwervingen en een selectieprocedure om twee 
extra adviseurs op het gebied van hernieuwbare energie 
aan te werven. Een adviseur zal zich toespitsen op het 
ondersteuningssysteem en de andere op de traceerbaarheid. 
Tussen november 2018 en januari 2020 is het aantal 
medewerkers van onze dienst gestegen van 3 naar 7.

van het huidige systeem van groenstroomcertificaten. Het 
adviesbureau stelde twee opties voor de ontwikkeling van het 
systeem voor. Een oplossing binnen het systeem zelf, die de 
bestaande oplossing handhaaft en verbetert, en een oplossing 
buiten het systeem, die een radicale verandering in termen van 
financiële steun bepleit. PwC pleit er in zijn conclusies voor om 
het systeem niet te veranderen, maar te optimaliseren.  

Wat GSC’s en GO’s betreft, heeft de 
verbrandingsoven in Brussel een forfaitair 
bedrag ontvangen voor de verbranding van 
organisch afval met het oog op de productie 
van groene stroom. Is deze situatie in 2019 
geëvolueerd?
Régis Lambert: In 2019 hebben we een analyse 
afgerond van het organische percentage groene 
stroom dat door de verbrandingsinstallatie in Brussel 
wordt geproduceerd. Aangezien de verbrandingsoven 
momenteel bijna een kwart van de door het Gewest 
toegekende GSC’s (tussen 110.000 en 120.000 GSC’s en 
GO’s per jaar) ontvangt, zal deze studie ongetwijfeld het 
aantal toegekende groenestroomcertificaten (GSC’s) en 
garanties van oorsprong (GO’s) wijzigen.

TRACEERBAARHEID VAN DE VERBRUIKTE 
ELEKTRICITEIT (GARANTIES VAN OORSPRONG) 

Welke maatregelen hebt u in 2019 genomen 
om de traceerbaarheid van de garanties van 
oorsprong (GO) te garanderen?
Régis Lambert: De GO die enkel betrekking heeft op 
elektrische energie zal uiteindelijk worden uitgebreid 
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