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1 INLEIDING  
Een aantal spelers op de Belgische gasmarkt hebben verzocht om een vrijwillig schema voor de 
Groen Gas Certificaten (“GGC”) 1 voor het commercialiseren van groen gras (“Groen Gas”) dat 
geïnjecteerd, vervoerd en verbruikt wordt in het Belgische aardgastransport of distributienetten. 
Groen Gas is hernieuwbaar gas dat wordt geïnjecteerd in het aardgasnet en dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen voor gas dat wordt vervoerd en gedistribueerd via de Belgische gasnetten.  Voor een 
belangrijke ontwikkeling van de Groen Gasmarkt is het nodig om de commercialisering van Groen 
Gas te vergemakkelijken en de bijbehorende waarde vast te leggen waarvoor GGC's - met een 
Bewijs van Oorsprong (Proof of Origin-“PoO”) en een Bewijs van Duurzaamheid (Proof of 
Sustainability-“PoS") - en een nationaal register onmisbaar lijken. In dit opzicht hebben de Belgische 
gasnetwerkexploitanten (zowel voor distributie als voor transport) besloten om te voldoen aan het 
verzoek van de marktspelers aan GGC's voor Groen Gas, om een Belgisch Groen Gasregister 
("Register") op te richten en om Gas.be aan te stellen om het te beheren.  

Het Register kan GGC's uitgeven namens de marktspelers onder het handelsmerk 
GreenGasRegister.be geregistreerd door Gas.be. GreenGasRegister.be faciliteert deze nood aan 
GGC's via een Register. Gas.be is lid van ERGaR en heeft zijn regels gebaseerd op de "Basisregels en 
principes van een vrijwillige regeling" van ERGaR. De GGC's zijn ERGaR-gebaseerde garanties van 
oorsprong en niet noodzakelijk garanties van oorsprong zoals begrepen in de RED II Europese 
richtlijn. 

Het schema van het Register is gebaseerd op elektronische registratie. De regels voor het Register 
("Regels") die de regels van het schema specificeren, zijn beschikbaar in het Engels. Een vertaling in 
het Nederlands en het Frans zal nog worden gepubliceerd.   

BELANGRIJKE OPMERKING2: Aangezien de regels nog steeds onder raadpleging zijn, is 
een "respijtperiode" van 2 maanden (vanaf 27 mei 2019) van toepassing. Gedurende deze 
periode zal het Register volgens deze Regels (zoals tijdens deze respijtperiode kan worden 
gewijzigd) presteren, maar zullen ze niet bindend zijn voor de Leden. Vanaf 1 augustus 2019 
worden de Regels bindend. Leden zullen worden verzocht de Regels te accepteren of hun 
Lidmaatschap te beëindigen. 

Het belangrijkste doel van het Register is het volgen van de groene oorsprong van het Groene Gas 
door GGC's uit te geven voor de productie en injectie in het Belgische gasnet, evenals voor 
import/export van Groen Gas uit aangrenzende netten. Het tweede doel is om de overdracht van 
GGC's tussen handelaars mogelijk te maken en consumptie van GGC's door een consument 
mogelijk te maken. Het Register zal onderzoeken of de GGC's kunnen worden overgedragen of 
geconverteerd naar andere ERGaR-gekoppelde registers volgens de ERGaR-regels of andere 
registers. Ten slotte zal het Register verslagen publiceren die het noodzakelijk acht voor zijn leden.  

De GGC's uitgegeven door het Register zijn niet gekoppeld aan overheidssubsidies of 
ondersteuningsschema’s.  De bevoegde autoriteit van een Belgische regio of een andere lidstaat zou 
echter de GGC's van het Register kunnen erkennen, zoals ook in andere lidstaten het geval is.  

De informatie die de GGC bevat, bestaat uit een hoeveelheid, een unieke code, een PoO en een PoS 
(niet verplicht). Deze informatie wordt verkregen van een onafhankelijke Product-registrator, die 

                                                
1 Groen Gas Certificaten, uitgegeven door het Groen Gasregister, zijn groengascertificaten met het oog op 
handel uitsluitend binnen een ERGaR-regeling. De GGC's zijn gebaseerd op de informatie van een 
onafhankelijke Product-registrator voor groen gas die de benodigde gegevens en certificaten levert 
2 Deze opmerking zal worden verwijderd na de consultatie in de finale versie 2.0 van het Toegangsreglement 
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moet garanderen dat de informatie binnen redelijke grenzen correct is. Het Register heeft Fluxys 
Belgium aangesteld als Product-registrator. 

Om ervoor te zorgen dat het Register de nodige betrouwbaarheid geniet, heeft 
GreenGasRegister.be deze regels opgesteld die door de houders van de GGC-account moeten 
worden toegepast. Om de productie van Groen Gas te verifiëren, heeft GreenGasRegister.be het 
recht om jaarlijks een bezoek te brengen aan de Groen Gasproducenten en om de auditrapporten 
van de Auditor van de installatie als bewijs op te vragen.  

2 DEFINITIES  

2.1 GEBRUIKTE DEFINITIES  
 

Tenzij anders aangegeven in de context, hebben de volgende termen in deze Regels voor GGC's 
voor Groen Gas de betekenis die hieronder wordt vermeld:  

Actieve GGC is een uitgegeven GGC die niet is geannuleerd noch is vervallen.  

Archiefperiode is de periode in volledige kalenderjaren waarna de geschiedenis van gebeurtenissen 
in het Register wordt verwijderd. De gebeurtenissen worden beschouwd in blokken van één 
kalenderjaar en de effectieve datum van de verwijdering wordt binnen 6 maanden na de vervaldatum 
van de Archiefperiode uitgevoerd. 

Geassocieerd Persoon is een persoon die is gekoppeld aan een bedrijf die een Rol 
vertegenwoordigt, beperkt tot 2 geassocieerde personen per bedrijf.  

Auditor is een auditor die geaccrediteerd is om de productie- of consumptielocatie te controleren 
in het kader van de Groene Gassen en lid van het Register. De Auditor kan aangeduid worden door 
een Producent om zijn PoO en/of PoS op te stellen d.m.v. het formulier “AAF” in bijlage B.  

Auditor Criteriumlijst is de lijst met criteria en accreditaties waaraan de Auditor moet voldoen 
vanaf een vermelde datum 

Autoriteit is een bevoegde autoriteit voor groen gas en lid van het Register 

Consument is een consument van Groene Gassen op een Consumentenwebsite en lid in het 
Register. 

Consumentenwebsite is een website waar de consument gemeten Groen Gas verbruikt en een 
EAN-nummer heeft 

Belgisch is (i) voor een partij: wettelijk geregistreerd of erkend voor activiteiten in België en (ii) 
voor een systeem: gevestigd in België. 

Book & claim is de overdrachtsmethode waarbij een handelaar de GGC('s) in eigen naam gebruikt 
als een niet-geïdentificeerde consument en niet optreedt als gemandateerde Handelaar voor een 
specifieke consument zoals beschreven in paragraaf 3.1.6.  

DSO is de distributienetbeheerder (distribution system operator), die het aardgasnet doorgaans 
onder de 15 bar bedrijft. 

EAN-nummer: is een unieke Belgische codificatie die in het kader van het Register hetzij een 
meetpunt (productie- of consumptielocatie) of een Groen Gas handelaar aangeeft. 
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ERGaR is een vrijwillige vereniging van Europese registers voor biomethaan en andere Groene 
Gassen. 

Verlopen GGC is een Groen Gas GGC die is vervallen. Dit gebeurt automatisch 20 maanden na 
afgifte van de Groen Gas GGC.  

GGC of Groen Gas Garantie van Oorsprong (Green Gas Certificates) is een elektronische 
GGC voor een specifieke hoeveelheid Groen Gas geproduceerd uit een hernieuwbare energiebron, 
gedocumenteerd met een Bewijs van Oorsprong (verplicht) en een Bewijs van Duurzaamheid (PoS). 

GGC-account is het elektronische account waar GGC-accounthouders hun GGC voor een 
bepaalde tijd kunnen opslaan.  

GGC-accounthouder is een Lid in de rol van Producent, Handelaar of Consument die GGC's in 
zijn GGC-account kan opslaan. 

GGC-creatie is het creëren van een hoeveelheid GGC's door het Register zoals beschreven in 
artikel 4.1. 

GGC-injectiedatum is de eerste datum van de maand waarin groen gas werd geproduceerd en 
geïnjecteerd  

GGC-overdracht is de overdracht van een hoeveelheid GGC's voor Groen Gas tussen twee 
GGC-accounthouders zoals beschreven in paragraaf 4.1 

GGC-consumptie is de uiteindelijke overdracht van een hoeveelheid GGC aan een Consument. 

GGC-consumptiedatum is de datum van de uiteindelijke overdracht van een hoeveelheid GGC 
aan een Consument. 

GGC-annulering is de annulering van GGC in het Register na de vervaldatum of als gevolg van 
schending van de Regel voor Eenmalig Gebruik. 

Groen Gas is Hernieuwbaar Gas geïnjecteerd in het gasnet dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten 
voor aardgas in het Belgische aardgassysteem en dat wordt geïnjecteerd en verkocht via het 
Belgische aardgassysteem.  

Netwerkexploitanten zijn de distributie- (DSO) en transport (TSO) systeembeheerders die de 
aardgasnetten in België exploiteren. 

Initiële GGC-overdracht is de initiële automatische GGC-overdracht die door een producent 
wordt aangevraagd bij zijn Initiële Handelaar, zoals door beide is bevestigd d.m.v. het formulier 
“ITAF” in bijlage C.  

Initiële Handelaar is de handelaar die door de producent is aangesteld om zijn nieuw gecreëerde 
GGC's op maandelijkse basis te ontvangen via een initiële GGC-overdracht. 

Injectie is de injectie van Groen Gas in het gasnet door een Producent 

Massabalans heeft de betekenis zoals beschreven in paragraaf 3.1.6 

Lid is een bedrijfslid van het Register. 

Meetpunt is het fysieke punt in het Belgische gasnet waar het geproduceerde of verbruikte gas 
wordt gemeten. Elk meetpunt heeft een EAN-nummer. 

Register is het registratiesysteem voor registratie en beheer van Groen Gas GGC's volgens de 
Regels.  
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Markt betekent de leden van het Register en (eventueel) andere betrokken stakeholders van de 
Groene Gasmarkt. 

Maand is een kalendermaand en wordt gebruikt als tijdelijke basis voor het creëren van de GGC's. 

Operator is een Belgische gas netwerkexploitant. 

Producent is een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de injectie en de activiteiten van een 
productielocatie en is Lid van het Register. 

Productielocatie is een productielocatie waar een producent op een bepaalde locatie gemeten 
Groen Gas produceert en die een EAN-nummer heeft. 

Product-registrator is een onafhankelijke partij - erkend door het Register - die de gegevens en 
informatie verzamelt en verifieert die het Register nodig heeft om GGC's uit te geven.  

Erkend register is een register waarmee het Register een samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten die van kracht is om GGC's voor Groen Gas te ruilen of om te zetten. 

Regulator is een Belgische regulator.  

Hernieuwbaar Gas is gas dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals 
gedefinieerd in de geldende Richtlijn inzake Hernieuwbare Energie van de EU.  

Verantwoordelijk Persoon is de persoon die verantwoordelijk is voor een bedrijf dat een Rol 
vertegenwoordigt, in de meeste gevallen de persoon die de initiële aanvraag voor lidmaatschap 
indient. Een bedrijf kan maximaal 2 Verantwoordelijke Personen aanduiden. 

Rol is de rol die een bedrijf vervult in het Register, zoals beschreven 3.1. 

Regels zijn deze algemene regels voor het vrijwillige Groen Gas GGC-schema van het Register. 

Handelaar is een bedrijf dat Green Gas GGC's (als verkoper of koper) kan overdragen in het 
kader van het Register en lid van het Register. Een handelaar moet standaard een leverancier of 
verlader op de Belgische gasmarkt zijn. 

TSO is de transport systeembeheerder die het aardgasnet doorgaans boven 15 bar bedrijft. 
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3 HET REGISTER 

3.1 REGISTRATIE IN HET GGC-REGISTER  

3.1.1 Verzoek tot Registratie 
 

Om Lid van het Register te worden, moet de aanvrager in een bepaalde rol identificeerbaar zijn. De 
rollen3 die het Register ondersteunt zijn: 

Commerciële rollen (Engelse term tussen haakjes) 

• Producent (Producer) 
• Auditeur (Auditor) 
• Handelaar (Trader) 
• Consument (Consumer) 

Andere rollen (Engelse term tussen haakjes) 

• Operator (Operator) 
• Autoriteit (Authority) 
• Erkend Register (Recognized Register) 
• Product-registrator (Product-registrator) 
• …. 

Een verzoek tot registratie wordt gedaan door het indienen van de Regels en de bijlagen 
(beschikbaar op  www.greengasregister.be)  naar behoren ingevuld en ondertekend via e-mail aan 
info@greengasregister.be.  

Het Register behandelt alleen een verzoek van een aanvrager om een registratie die in een bepaalde 
maand M in werking treedt, als de aanvrager de aanvraag uiterlijk 10 werkdagen vóór het begin van 
een maand M heeft verzonden. Behandeling van het verzoek kan maximaal 2 maanden duren (te 
rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van het verzoek) waarna het 
Register de aanvrager op de hoogte brengt van zijn beslissing. 

De volgende algemene informatie wordt gevraagd:  

• Bedrijfsnaam, adres, postcode, stad, land  
• Contactinformatie bedrijf (telefoonnummer, website) 
• De naam en het e-mailadres van de Verantwoordelijke Persoon (Personen)  
• BTW-nummer of ondernemingsnummer van het bedrijf (indien van toepassing)  
• Rol (zie aanvullende informatie in de Regels) 

Afhankelijk van de rol van de aanvrager wordt aanvullende informatie (zoals beschreven in de 
volgende paragrafen) door het Register gevraagd.  

Als aan de vereisten voor registratie in het Register is voldaan en alle algemene en gevraagde 
aanvullende informatie is verstrekt, kan het Register binnen vijf (5) werkdagen een registratie 
voltooien. Het Register kan te allen tijde meer relevante informatie opvragen en heeft het recht om 
het verzoek van de aanvrager te weigeren op basis van de vereisten in de Regels van het Register 4. 

                                                
3 Het Register kan rollen toevoegen of uitbreiden indien nodig voor een goede werking van het Register, bijv. 
onder nieuwe of aangepaste omstandigheden 
4 Het Register kan een aanvrager weigeren als het redelijke twijfels heeft  
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Het Register kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het weigeren van een 
aanvrager. 

Het Register zal een lijst publiceren met de geregistreerde Leden die hun bedrijfsnaam, functie, 
registercode, website en aanvullende informatie bevat die het lid wil verstrekken (bijv. korte 
beschrijving, logo, ...). 

Omdat ze GGC's in hun portefeuille kunnen verwerven, krijgen Producenten, Handelaars en 
Consumenten een GGC-account toegewezen en zullen ze GGC-accounthouders zijn. Om twijfel te 
voorkomen, mag een GGC-accounthouder slechts één GGC-account hebben en moet elke 
productie- of consumptielocatie worden geregistreerd als een afzonderlijke GGC-accounteigenaar.  

3.1.2 Registratie als Auditor 
Een Auditor moet op zijn minst de Auditor zijn of zijn geweest voor één productie- of 
consumptielocatie om Lid te worden in het Register en moet voldoen aan de gevraagde accreditaties 
in de Auditor Criteria-regels (Auditor Criteria Rules-ACR) bepaald door het Register 5. De ACR is 
een afzonderlijke regelgeving die van toepassing is op Auditors en op de aanvaarding van een 
Auditor.  Het Register kan op geregelde tijdstippen een dergelijk geldigheidsonderzoek starten met 
een Auditor. 

De aanvullende informatie die de aanvragende Auditor moet verstrekken, bestaat uit:  

• Document met accreditaties (voor grondstof, dosering, ...); 
• Producent of Consument voor wie ze kunnen handelen. 

De Auditor moet het Formulier Auditor Mandaat (zie bijlage B) naar behoren invullen samen met de 
partij (producent of consument) waarvoor de Auditor optreedt. Ingeval het mandaat van de Auditor 
wordt ingetrokken door de relevante producent of consument, zal de Auditor worden geïnformeerd 
door het Register en zal hij niet in staat zijn om als Auditor voor die partij verdere audits uit te 
voeren.  

3.1.3 Registratie als Handelaar 
Om een handelaar in het Register te worden, moet de aanvrager leverancier of verlader op de 
Belgische gasmarkt zijn. De aanvrager moet het bijbehorende EAN-nummer verstrekken met 
betrekking tot zijn functioneren op de gasmarkt.  

3.1.4 Registratie als Producent voor een Productielocatie  
Om een productielocatie te koppelen aan een GGC-account, moet deze faciliteit gebruik maken van 
hernieuwbare bronnen (grondstof of energie) die worden omgezet in Groen Gas en worden 
vervoerd en/of verkocht via het Belgische aardgassysteem. 

De Producent moet in staat zijn om een bijbehorend Bewijs van Oorsprong te leveren dat is 
gecertificeerd door een erkende Auditor. Voorlopig kunnen alleen productielocaties die biomethaan 
produceren in het GGC-register worden geregistreerd.  

De Producent voorziet het Register van de volgende informatie over de productielocatie:  

• Naam, adres, postcode, stad, land van productielocatie.  
• Productielocatie EAN-nummer van meetpunt(en).  
• Productielocatie BTW-nummer en/of bedrijfsnummer. 

                                                
5 Het Register behoudt zich het recht voor om de criterialijst aan te passen (na overleg) en zal de Auditors 
hiervan op de hoogte brengen. De Auditor heeft 6 maanden om aan de aangepaste en nieuwe criteria te 
voldoen.  
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• Toegepaste productietechnologie (biomethaan, thermische vergassing, stortgas, synthetisch 
gas, enz.).  

• Productietoevoertype of hernieuwbare bron. 
• Nominale capaciteit van de productielocatie in kWh/jaar).  
• Datum van ingebruikname van de productielocatie.  
• Aangesloten netwerkexploitant.  
• Meetdocument afgeleverd door de netwerkexploitant (indien aanwezig). 
• Toevoeging van andere gassen (indien aanwezig), bijv. propaan toegevoegd aan het gas. 
• Werkingssubsidie (indien aanwezig) gekoppelde productie van een regulator (ja/nee). 

3.1.5 Registratie als een Consument voor een Consumentenwebsite 
Om een consumptielocatie aan een GGC-account te koppelen, moet deze faciliteit aangesloten zijn 
op het Belgische gasnet.  

De Consument voorziet het Register van de volgende informatie over de consumptielocatie: 

• Naam, adres, postcode, stad, land van consumptielocatie.  
• Consumptielocatie EAN-nummer van meetpunt(en).  
• Consumptielocatie BTW-nummer en/of bedrijfsnummer. 

Handelaars kunnen als consumenten optreden als volgt: 

• In geval van massabalans: indien zij een mandaat hebben ontvangen (zie bijlage A), naar 
behoren ingevuld en ondertekend door een consument die niet in het Register wenst te 
handelen. De gemandateerde handelaar mag dan consumeren namens een consument (zie 
Bijlage D). 

• In het geval van Boeken & Claimen kan hij voor zichzelf optreden als consument. 
• De handelaar die optreedt als consument of namens een consument, moet een afzonderlijke 

GGC-account activeren als een Consument zoals hierboven beschreven. 

3.1.6 Actualisering van relevante informatie voor het Register  
Het Lid en/of zijn Geassocieerde Personen en Verantwoordelijke Personen actualiseren de relevante 
informatie voor het register: 

• voor leden (in het algemeen): informatie over het bedrijf en de personen die toegang hebben 
• voor producenten: van hun productiefaciliteit en de productie van Groen Gas, als er 

veranderingen optreden in de productiemethode, enz.  
• voor auditors: in geval van wijziging van accreditaties 

Het Register zal alleen wijzigingen registreren in relevante informatie van het Lid dat in een bepaalde 
maand M moet worden toegepast, als de kennisgeving door het Lid niet later dan (10) tien 
werkdagen vóór de verandering van een maand M wordt verzonden.  

3.2 DEACTIVERING EN DEREGISTRATIE 

3.2.1 Deactivering 
Een GGC-accounthouder kan zijn GGC-account te allen tijde opzeggen ten minste (10) tien 
werkdagen vóór de aangegeven deactiveringsdatum. 

Voordat het account wordt gedeactiveerd door het Register, moeten alle GGC's voor Groen Gas 
worden overgedragen aan een andere GGC-accounthouder of ze zullen worden geannuleerd op de 
Sluitingsdatum. 
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Als er geen actieve GGC's meer zijn voor Groen Gas in het GGC-account, wordt het GGC-account 
inactief. Om de geschiedenis van het Register bij te houden, worden GGC-accounts niet verwijderd 
tijdens de Archiefperiode. 

Na het sluiten van de activiteit blijft de houder van het GGC-account Lid in het Register en kan hij 
de rapporten waartoe hij toegang heeft nog steeds raadplegen. Maar GGC-creatie, GGC-overdracht 
en GGC-consumptie zijn niet langer mogelijk.  

Auditors kunnen hun activiteit ook deactiveren, waarna ze geen nieuwe Auditrapporten (PoO, PoS, 
...) meer kunnen uploaden. Bestaand rapport blijft geldig in het Register. Een niet-actieve Auditor kan 
nog steeds de rapporten raadplegen waartoe hij toegang heeft.  

3.2.2 Deregistratie van een Lid 
Een Lid kan zich de-registreren van het Register na een opzegtermijn van 30 werkdagen, met 
vermelding van de datum van de deregistratie. Voor GGC-accounthouders en Auditors is de datum 
van dferegistratie ook de datum van deactivering aangezien het Register de deactivering en de 
deregistratie tegelijkertijd zal uitvoeren. Met de de-registratie uit het Register hebben de personen 
die het geregistreerde lid vertegenwoordigen, geen toegang tot rapporten of accounts met 
betrekking tot dat gederegistreerde lid. 

Het register kan GGC-accounthouders of Auditors die langer dan 1 jaar inactief zijn vragen of ze 
bereid zijn om te deactiveren of te de-registreren. Na 2 jaar inactiviteit kan het Register een lid de-
registreren.  

Het Register kan een GGC-accounthouder op verzoek van een bevoegde autoriteit de-registreren 
of indien het lid, de GGC-accounthouder in strijd is met zijn Regels van het Register.  

Om de geschiedenis van het Register bij te houden, worden GGC's, Auditrapporten, 
Creatierapporten, Overdrachtsrapporten en accounts niet verwijderd en bewaard tijdens de 
Archiefperiode. 

3.2.3 Deregistratie van een persoon 
Een persoon die een Lid van het Register vertegenwoordigt, kan zich deregistreren na een 
opzegtermijn van 10 werkdagen, met vermelding van de datum van de deregistratie. Deze 
deregistratie van de vertegenwoordiger zal geen invloed hebben op de activiteiten van het Lid, tenzij 
er geen vertegenwoordiger van het Lid in het Register is. In dit geval vraagt het Register de laatste 
vertegenwoordiger om het Lid te deregistreren. 

Personen kunnen het Register vragen om persoonlijke informatie te verwijderen, maar voor de 
werking van het Register en het opvolgen van acties blijft de naam (en achternaam) van de persoon 
aanwezig.  

3.3 RAPPORTEN EN GESCHIEDENIS 

3.3.1 Rapporten  
De volgende webrapporten zijn beschikbaar via de Ledenwebsite van het Register: 

1) Auditor rapport: Auditors kunnen de PoO- en PoS-documenten raadplegen die ze bij het 
Register hebben ingediend voor een producent (of consument). 

2) Metingsrapport: Producenten kunnen de toewijzing van de gemeten gegevens en de 
correcties van de Product-registrator raadplegen.  
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3) GGC-creatierapport: Producenten kunnen de GGC's raadplegen die zijn gemaakt op 
basis van de meetgegevens van hun Productielocatie of van Import, die in feite de GGC-code 
en hoeveelheden aangeven. 

4) GGC-overdrachtsrapport: GGC-accounthouders zullen de door hen overgedragen 
GGC's kunnen raadplegen, in principe met vermelding van de hoeveelheden van de bedoelde 
partij en de status van de overdracht.  

5) Ledenoverzicht: Dit rapport is toegankelijk voor alle Leden en toont basisinformatie van 
alle Leden van het Register, waaronder hun Ledencode, en hoe contact met hen op te 
nemen.  

Het Register behoudt zich het recht voor om de rapporten aan te passen met aanvullende 
kenmerken die relevant zijn voor de goede werking en transparantie van het Register en om de 
toegang tot de rapporten te wijzigen.  

De rapporten zullen toegankelijk zijn via de ledenwebsite van het Register. 

3.3.2 Geschiedenis van GGC’s  
Het register houdt de geschiedenis van GGC's en gerelateerde informatie bij voor een periode van 5 
jaar. Web rapporten zullen minstens 2 jaar geschiedenis weergeven, waarna historische rapporten ad 
hoc in Excel-formaat kunnen worden aangevraagd. 

4 GGC’S VOOR GROEN GAS 

4.1 DE PROCESSTROOM VAN GGC’S 
Het doel van de GGC's voor Groen Gas is in de eerste plaats om de Consument te voorzien van 
het bewijs van het hernieuwbare karakter van GGC's die hij koopt en waarvoor hij bereid is te 
betalen.  

Om dit doel te bereiken, worden de volgende processtappen gefaciliteerd in het Register.  

1) Audit van de Productielocatie: een geaccrediteerde auditor moet een PoO leveren en 
kan een PoS leveren die allebei van toepassing zijn gedurende een bepaalde periode. De 
Auditor draagt de bewijsstukken over aan het Register. 

2) Creatie van  GGC’s: GGC's kunnen worden gecreëerd uit geïnjecteerd Groen Gas 
geproduceerd in België, omzetting van Groen Gas naar Bio-LNG of via import van 
buitenlandse GGC's uit een Erkend Register.  

3) Overdracht van GGC’s:  GGC's kunnen dagelijks tussen de GGC-accounthouders 
worden overgedragen vanaf de derde maand na de injectiedatum. Elke overdracht (behalve 
een initiële overdracht) wordt uitgevoerd door middel van nominaties door beide 
uitwisselingspartijen. 

4) Annulering van GGC: GGC kan worden geannuleerd door consumptie, vervallen 
(overschrijding van de levensduur) of door export naar een Erkend Register.  In 
uitzonderlijke gevallen van opzettelijk wangedrag behoudt het Register zich het recht voor 
om gerelateerde GGC's van de partij in overtreding te annuleren. Het Register kan op geen 
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor zo’n annulering. 

4.2 DE CREATIE VAN GGC’S  

4.2.1 GGC’s van Belgische Injectie 
Een GGC die wordt gecreëerd, ontvangt de status van een Hangende GGC en is als volgt:  
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• De GGC's worden maandelijks gecreëerd op basis van de toewijzingen van de injectie 
ontvangen van de Product-registrator vóór de 20ste dag van de tweede maand na de 
toegewezen Injectiemaand. 

• Ze krijgen één (1) GGC toegewezen voor een standaard gemeten hoeveelheid van één 
(1) hele MWh volgens de methode van de afronding van de relevante maandelijkse 
gemeten verzamelde gegevens.  

• De toepasselijke GGC-datum van de GGC's voor Groen Gas is de eerste dag van de 
werkelijke maand van productie, niettegenstaande dat de GGC's pas op de twintigste 
werkdag van die maand in het GGC-account worden ingevoerd.  

• De gevalideerde toewijzingen na het digitale punt of andere aanpassingen worden 
overgedragen naar de volgende maand zoals beschreven in artikel 5.2 hieronder.  

• De GGC's voor een bepaalde maand en voor een Producent ontvangen een unieke 
GGC-code in het Register en worden door de auditor geassocieerd met de 
toepasselijke PoO en PoS (indien van toepassing).  

• Ze hebben een levensduur van 20 maanden voor consumptie, waarna ze vervallen. 
• Ze kunnen worden overgedragen aan (andere) Handelaars vanaf de derde maand na de 

maand van injectie.  

Eenmaal gecreëerd wordt de GGC zichtbaar in het Register onder de status Hangende GGC. Dit 
betekent dat alleen de code, PoO en PoS kunnen worden geraadpleegd. De Gecertificeerde GGC is 
niet beschikbaar omdat deze alleen wordt uitgegeven als deze wordt gebruikt.  

Als de Producent een Initiële Handelaar heeft aangewezen d.m.v. het formulier “ITAF” in bijlage C, 
wordt zijn GGC automatisch door het Register overgedragen aan de relevante Initiële Handelaar.  

De Gecertificeerde GGC wordt uitgegeven en gecertificeerd wanneer de GGC wordt 
geconsumeerd. De kenmerken en lay-out van de Gecertificeerde GGC worden beschreven in bijlage 
A.  

Het Register behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Gecertificeerde GGC aan te 
passen met aanvullende relevante attributen als gevolg van nieuwe richtlijnen (verplicht of 
adviserend) voor GGC's.  

De Gecertificeerde GGC is toegankelijk via de ledenwebsite van het Register en kan vanaf daar 
worden afgedrukt.  

4.2.2 Import van Buitenlandse GGC's 
Buitenlandse GGC’s kunnen worden geïmporteerd in het Register  voor zover er met het Erkende 
Register een overeenkomst mogelijk is.  Wanneer het Register echter de import van een 
buitenlandse GGC uit een Erkend Register zou faciliteren, zal het de buitenlandse GGC in een 
Belgische GGC omzetten. Houd er rekening mee dat het Register in dat geval lid moet worden voor 
annulering in het buitenlandse Erkende Register, waarvoor mogelijk kosten van toepassing zijn.  

Wanneer het Register een nominatie ontvangt van een Handelaar voor de afname van een 
buitenlandse GGC uit een Erkend Register, zal dit deze nominatie overdragen naar het relevante 
Erkende Register. Wanneer de overdracht wordt bevestigd door het relevante Erkende Register, 
moet de buitenlandse GGC worden geannuleerd in het Erkende Register en opnieuw worden 
aangemaakt als GGC uit het Belgisch Register met behoud van het gedocumenteerde bewijs.  

Het Register zal de Markt informeren wanneer het importeren van GGC's mogelijk wordt. 
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4.2.3 Energieconversie van GGC's 
Vandaag kunnen GGC's uit hernieuwbare elektriciteit als zodoende niet worden omgezet naar 
Groen Gas GGC's via het Register. 

Wanneer een Productielocatie echter kan aangeven dat ze hernieuwbare energie gebruikt bewezen 
met gecertificeerde GGC's voor deze hernieuwbare energiebron, zou ze in aanmerking kunnen 
komen voor Groen Gas GGC's, voor zover ze een fysiek proces gebruikt om deze bron om te 
zetten in Groen Gas. Het conversieproces moet vervolgens worden gecontroleerd door een 
Auditor via het Bewijs van Oorsprong.  De Producent die duurzame energie converteert, moet 
garanderen (en) bewijzen dat hij de gebruikte hernieuwbare grondstof niet invoert voor een ander 
hernieuwbaar schema en overeenkomstige GGC's die hij mogelijk als grondstof voor de conversie 
gebruikt, annuleren.  

Het Conversieproces en de rapporten zullen worden beschreven in een afzonderlijke bijlage zodra 
het is geïmplementeerd. 

4.2.4 Bio-LNG van Groen Gas 
Bio-LNG wordt beschouwd als een conversie van Groen Gas naar Bio-LNG in België. De 
uitwisseling kan worden bewezen door de nominatie uitwisseling via de Operator.  Het proces 
hiervan wordt eenmaal gecontroleerd.  Het Bio-LNG-proces en de rapporten zullen worden 
beschreven in een afzonderlijke bijlage zodra het is geïmplementeerd.  

4.2.5 Levensduur van de GGC’s  
GGC's van Belgische productie kunnen binnen een periode van 20 maanden worden overgebracht 
en geconsumeerd  

GGC's geïmporteerd uit een ander Erkend Register mogen geen Injectiedatum hebben die ouder is 
dan 18 maanden, anders kunnen ze niet worden omgezet in een Belgische GGC.  Jongere GGC's 
zullen worden omgezet in Belgische GGC's met de oorspronkelijke GGC-injectiedatum, de 
oorspronkelijke PoO en PoS (indien aanwezig). De Belgische GGC past de Injectiedatum van de 
GGC's van het Erkende Register toe om de levensduur van de geïmporteerde GGC te bepalen.  

In elk geval kunnen GGC's (geïmporteerd of uit Belgische Injectie) uit het Register alleen worden 
overgedragen binnen een periode van 20 maanden na de GGC-injectiedatum. GGC's die niet binnen 
deze periode van 20 maanden worden verbruikt of geëxporteerd, vervallen en worden geannuleerd 
door het Register. Ze zullen de status "vervallen" krijgen. en kunnen niet meer worden 
overgedragen of geconsumeerd. 

4.3 OVERDRACHT VAN GGC’S  
Zoals reeds aangegeven in de processtroom voor de GGC's worden volgende overdrachten 
gefaciliteerd aan de GGC-accounthouders: 

4.3.1 Initiële GGC-overdracht:  
De producent kan maandelijks een Initiële Handelaar (zie bijlage C) machtigen, te bevestigen door de 
Handelaar en aan wie de nieuw gecreëerde GGC's voor de Producent automatisch worden 
overgedragen. Deze overdracht wordt automatisch behandeld. De Producent kan er ook voor 
kiezen om het initiële overdrachtsmechanisme niet te gebruiken en zijn GGC als 
standaardoverdracht over te dragen. 

4.3.2 Standaard Overdracht:  
Een Handelaar (verkoper) kan GGC's dagelijks overdragen aan een andere handelaar (koper) via een 
nominatieschema, vanaf de derde maand na de Injectiedatum. Elke overdracht (behalve een initiële 
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overdracht) wordt uitgevoerd door nominatie van beide uitwisselingspartijen en wordt als volgt 
uitgevoerd:  

• Een verzoek tot overdracht (nominatie) kan naar het Register worden gestuurd met 
vermelding van de GGC-code, de hoeveelheid en de GGC-accounthouderscode van de 
partij die voor de overdracht is bedoeld 

• De bedoelde partij dient binnen 5 dagen te reageren door bevestiging van de hoeveelheid, de 
GGC-code en het GGC-accounthouderscode aanvraaggedeelte; 

• In het geval van levering van GGC's zal de hoeveelheid een negatief teken hebben, terwijl in 
geval van afname van GGC's de hoeveelheid een positief teken zal hebben; 

• Het Register zal de overdracht behandelen, alleen als de leverende partij de GGC's in 
voorraad heeft en als er een overeenkomst is tussen de GGC-accounthouderscode van de 
partijen, de omgekeerde hoeveelheid en de GGC-code; 

• Het Register informeert de partijen over het verzoek, de bevestiging en de status van de 
overdracht (behandeld, niet gekoppeld, geen aandelen, ...); 

• Tijdens de overdracht is de GGC hangende en kunnen alleen de PoO en PoS van de GGC 
worden geraadpleegd. 

Momenteel moet de nominatie per e-mail naar het Register worden gestuurd, maar in de toekomst 
wil het Register een nominatie bieden via de Ledenwebsite van het Register.  

4.3.3 Overdracht voor consumptie: 
Deze overdracht is een Standaardoverdracht waarbij de afname wordt uitgevoerd door de 
Consument. Deze overdracht resulteert automatisch in het genereren van de Gecertificeerde GGC 
voor de verbruikte hoeveelheid en annulering uit het Register. 

4.3.4 Overdracht voor export of import: 
Momenteel worden deze overdrachten niet gefaciliteerd in het Register. Het Register zal ze echter 
implementeren vanaf het moment dat deze overdrachten met Erkende Registers in andere landen 
mogelijk zijn: 

• In geval van export van GGC's uit het Register worden ze geannuleerd voor verdere 
overdrachten in het Register via het mechanisme van Consumptie met de status 
geëxporteerd 

• In het geval van import van buitenlandse GGC's worden deze omgezet in import-GGC's. 

Het importeren en exporteren zal in een afzonderlijke bijlage worden beschreven zodra ze zijn 
geïmplementeerd. 

4.3.5 Behandeling van Overdrachten 
Overdracht wordt behandeld onder de volgende voorwaarden:  

a) De overdrager (dat wil zeggen de verkoper) heeft de GGC's en het bedrag dat hij 
overdraagt op zijn GGC-account; 

b) De genomineerde hoeveelheden van beide partijen, de tegenpartijen en de GGC-code 
komen overeen; 

c) De overdracht wordt niet binnen 5 dagen behandeld bij het niet voldoen aan de 
voorgaande voorwaarden. 

Als aan een van de voorwaarden niet wordt voldaan, ontvangt een overdracht voor voorwaarde b) 
de status "geen voorraad" en voor voorwaarde c) en d) de status "niet voldaan".  

Het Register informeert de nominerende GGC-accounthouders over de stappen in het 
nomineringsproces en de bevestiging van de definitieve status. 
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Opmerking: voor een initiële GGC-overdracht zal het Register automatisch nomineren en de 
overdracht behandelen. 

4.4 DE ANNULERING VAN GGC’S 

4.4.1 Annuleer GGC’s op basis van consumptie:  
GGC's kunnen op dagelijkse basis door een Consument worden geconsumeerd door middel van een 
Overdracht voor consumptie: 

• De consument kan alleen Groen Gas afnemen en kan dat doen via een Overdracht; 
• Als de Overdracht met een Consument werd behandeld, worden de GGC's automatisch 

beschouwd als verbruikt en geannuleerd voor overdracht in het Register; 

Eenmaal verbruikt creëert het Register een definitieve Gecertificeerde GGC die naast de PoO en 
PoS de uiteindelijke hoeveelheid van de consumptie bevat, samen met de andere relevante gegevens 
voor de GGC. 

4.4.2 Annuleer GGC’s op basis ven export:  
Buitenlandse GGC's kunnen worden geëxporteerd in het Register voor zover er met het Erkende 
Register een overeenkomst mogelijk is.   Wanneer het Register echter de export van een GGC 
gecreëerd door het Register naar een Erkend Register zou faciliteren, zal het de gegevens en 
informatie van de Hangende GGC aan het Erkende Register overdragen. Houd er rekening mee dat 
het Register in dat geval lid moet worden voor annulering in het Register, waarvoor mogelijk kosten 
van toepassing zijn.  

Wanneer het Register een nominatie ontvangt van een Handelaar voor de afname van een 
buitenlandse GGC uit een Erkend Register, zal dit deze nominatie overdragen naar het relevante 
Erkende Register. Wanneer de overdracht wordt bevestigd door het relevante Erkende Register, 
moet de buitenlandse GGC worden geannuleerd in het Erkende Register en opnieuw worden 
aangemaakt als GGC uit het Belgisch Register met behoud van het gedocumenteerde bewijs.  

Het Register zal de Markt informeren wanneer het exporteren van GGC's mogelijk wordt. 

4.4.3 Annuleer GGC’s op basis van Vervaldatum:  
GGC's in het Register kunnen vervallen onder de volgende voorwaarden: 

• GGC’s moeten binnen 20 maanden 6  na hun Injectiedatum worden geconsumeerd, en 
vervallen na de houdbaarheidsdatum; 

• GGC's van dewelke het Register duidelijk kan aangeven dat de regel voor Eenmalig gebruik 
werd overtreden, vervallen. 

GGC's die zijn vervallen, worden geannuleerd in het register. 

4.4.4 Massabalans of Boeken & claimen 
Alleen wanneer de consumptie wordt uitgevoerd door een Consument of door een gemandateerd 
Handelaar namens een geïdentificeerde consument, wordt de GGC-stroom (van productie tot 
consumptie) geacht te zijn uitgevoerd volgens het principe van massabalans. In andere gevallen wordt 
de GGC-stroom uitgevoerd als Boeken & claimen. De indicatie Massabalans of Boeken & claimen 
wordt aangeduid op de uitgegeven GGC. 

                                                
6 Handelaar kan een verlenging van 3 maanden aanvragen bij het Register per e-mail met uitleg over de reden 
voor een verlenging. Het Register kan de verlenging weigeren zonder enige verantwoording.  
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4.5 DE GECERTIFICEERDE GGC 
De gecertificeerde GGC wordt alleen uitgegeven aan het einde van het proces en erft de 
bewijsdocumenten en eigenschappen (behalve de hoeveelheid) van verwante Hangende GGC met 
dezelfde GGC-code. De hoeveelheid wordt bepaald door de Overdracht voor consumptie. 

 

5 ENERGIETOEWIJZING VOOR GGC'S  

5.1 METEN EN TOEWIJZING 
Om ervoor te zorgen dat het Register de gevalideerde toewijzingen van de Productielocatie in kWh 
kan ontvangen, erkent de Producent via de Regels het recht voor de Product-registrator die de 
gegevens van de Netwerkexploitanten (zowel DSO als TSO) ontvangt om de relevante 
meetgegevens te verzenden naar het Register. De gevalideerde toewijzingen zijn gebaseerd op de 
metingen van de productielocatie zoals verzonden naar de DSO en/of de TSO. 

Op dit moment bestaan de relevante meetgegevens uit het EAN-nummer en de toegewezen energie 
voor de gecumuleerde productie in maand M uitgedrukt in Energie (kWh). Het Register ontvangt de 
toewijzing vóór de tweede maand na de Injectie-maand.  

In faciliteiten waar andere soorten gas worden toegevoegd die niet als Groen Gas worden 
beschouwd7 en waarbij dit toegevoegde gas niet parallel wordt gemeten of als een afzonderlijk EAN-
nummer wordt toegewezen, moet deze toevoeging van energie afzonderlijk worden vermeld in 
energie (kWh) door de Producent op maandelijkse basis aan het Register. De Producent moet het 
Register hiervan op de hoogte brengen en deze onder-meting maandelijks per mail rapporteren aan 
de Product-registrator. De geaggregeerde hoeveelheid toegevoegd gas over een bepaalde periode 
moet om de 6 maanden door een Auditor worden geverifieerd en de Producent zal het verslag van 
de Auditor naar het Register sturen. Correctie van de geaggregeerde gerapporteerde toewijzing van 
niet-Groen Gas versus de verklaring van de Auditor van de overeenkomstige hoeveelheid voor 
dezelfde periode zal worden afgewikkeld zoals beschreven in artikel 5.2. 

5.2 CORRECTIE VAN DE TOEWIJZING 
Het Register zal correcties accepteren van de Product-registrator: 

• voor correctie van de initiële toewijzing tot 3 maanden na de Injectiedatum. In dit geval zal 
het Register de Producent en de Initiële Handelaar (indien aanwezig) op de hoogte brengen 
van de correctie. 

• voor correctie via het vereffeningsmechanisme van het GGC-account tot 12 maanden na de 
Injectiedatum. De correctie zal vermeld worden in het Meetrapport van de Producent. 

In het geval van technische problemen (bijv. onderhoud, uitval, ...) met de meetinrichting of de 
overdracht hiervan, kan de Producent de gecumuleerde meetgegevens naar het Register verzenden 
na bevestiging van de DSO of TSO (afhankelijk van de injectieplaats) via e-mail.  De gegevens zullen 
achteraf worden gecorrigeerd voor verschillen zoals hierboven in dit artikel beschreven.  

                                                
7 Bijv. propaan om de calorische waarde van het gas aan te passen. 
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5.3 VEREFFENINGEN VAN HET GGC-ACCOUNT  
Aangezien GGC's worden gecreëerd per volledig MWh en de toewijzingen van de Producent 
worden ontvangen in kWh-hoeveelheid - na toepassing van de afrondingsmethode - wordt de 
resterende kWh geproduceerd Groen Gas die niet voor een bepaalde maand in een GGC kan 
worden getransformeerd, tijdelijk opgeslagen in het Vereffeningsaccount van de Producent. 

Aangezien de toewijzingen tot 12 maanden na de injectiedatum door de Netwerkexploitanten 
kunnen worden gecorrigeerd, worden eventuele verschillen (negatief of positief) tijdelijk opgeslagen 
op het Vereffeningsaccount van de Producent, tenzij de oorspronkelijke toewijzing was  gecorrigeerd 
(wat het geval kan zijn in de eerste drie maanden na de Injectiedatum). 

Op het moment van creatie van GGC's worden hoeveelheden in het Vereffeningsaccount van de 
Producent (positief of negatief) toegevoegd aan de gevalideerde toewijzingen voor die Maand. GGC's 
zullen worden gecreëerd op basis van de resulterende energietoewijzing na vereffening, waarbij het 
standaardproces voor de creatie van GGC's wordt toegepast. Als de hoeveelheid energie die 
resulteert uit de vereffening en de toewijzing negatief zou zijn, dan worden er geen GGC's 
toegewezen en wordt het negatieve saldo tijdelijk opgeslagen in het Vereffeningsaccount van de 
Producent. 

 

6 VRIJSTELLINGEN 

6.1 REGEL VOOR EENMALIG GEBRUIK 
In het geval een Producent de productie van Groen Gas meldt aan een ander certificatieschema, 
moet hij het Register hiervan op de hoogte brengen. Dit verzekert het principe van Eenmalig 
Gebruik van GGC voor het geproduceerde Groene Gas. Het register zal contact opnemen met het 
andere certificatieschema om het principe van Eenmalig Gebruik te controleren.  

De Producent mag het geproduceerde groene gas niet als Hernieuwbaar Gas verkopen aan een 
andere partij, terwijl hij dit groene gas in het Register vermeldt om GGC te verkrijgen en het voor 
een tweede keer te verkopen.  

Door deze regels te accepteren, ziet de Producent af van dubbel gebruik van de GGC en staat hij 
het Register toe dit te verifiëren. Ingeval het beginsel van Eenmalig Gebruik niet wordt 
gerespecteerd, zal het Register de GGC's die niet in lijn zijn met het beginsel van Eenmalig Gebruik 
en in overeenstemming met het andere certificatieschema, annuleren. Het Register kan op geen 
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze annulering. Elke claim in verband met de 
annulering is de volledige verantwoordelijkheid van de producent.  

6.2 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
Het Register wordt beheerd op vrijwillige basis en op verzoek van zijn leden die actief zijn op de 
Groen Gasmarkt en de aardgasmarkt. Het register kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (niet 
beperkt tot): 

• alle externe gegevens die het ontvangt, hoewel het zichzelf verzekert (voor zover 
mogelijk) dat de partijen die de gegevens en documenten leveren betrouwbare partners 
zijn; 

• voor eventuele fouten die het zou kunnen maken (en zal proberen te corrigeren) tijdens 
het beheer van het Register; 
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• misbruik door leden of andere partijen van de GGC die deze uitgeeft (gecreëerd, in 
behandeling en gecertificeerd); 

• misbruik door andere partijen van publieke gegevens van de Leden in het Register; 
• overmacht; 
• veranderingen van wettelijke of regelgevende oorsprong; 
• authenticatie door derde partijen aangeboden door de Geregistreerde; 
• vroegtijdige meldingen door het Register. 

Elk gebruik van het Register door een Lid (bedrijf of zijn vertegenwoordigers) vindt daarom plaats op 
eigen risico en volle verantwoordelijkheid van de Leden. Leden in het algemeen, GGC-
accounthouders en Auditors kunnen geen vorderingen tegen het Register of het daartoe 
gemachtigde persoon indienen uit het gebruik van het Register. Het gebruik van het Register begint 
vanaf het moment van registratie. 

7 VERGOEDINGEN  
Op dit moment zijn er geen administratiekosten verschuldigd om zich te registreren voor het 
gebruik van het GGC-schema. Het Register behoudt zich echter het recht voor om 
administratiekosten in te voeren als het Register aanzienlijke kosten maakt door het upgraden van 
de tools en het beheer van het Register. In dit geval worden de Leden op een transparante manier 
geïnformeerd over de administratievergoeding en berekening.  

8 VERTROUWELIJKHEID  
Het Register behandelt alle door de leden verstrekte informatie als vertrouwelijk, tenzij anders 
aangegeven. Het Register biedt het Lid de mogelijkheid om te kiezen voor authenticatiemethoden 
van derden waarvoor de bepalingen en voorwaarden van die derden van toepassing zijn. 

Het Register heeft echter recht op:  

• Publiceer voor alle Leden een lijst met alle Leden en hun relevante gegevens zoals 
gepresenteerd in het overzichtsrapport voor Leden, beschikbaar op de website van het 
register;  

• Gebruik de benodigde informatie om nominatie-overdrachten te behandelen. 

Leden erkennen dat door de Regels te accepteren, de gegevens en documenten die relevant zijn 
voor GGC-creatie, overdrachten, consumptie worden gearchiveerd en bewaard tijdens de 
Archiefperiode.  

Momenteel is de Archiefperiode vastgesteld op vijf (5) hele kalenderjaren, maar het register heeft 
het recht om de Archiefperiode in te korten of te verlengen als dit redelijk of vereist is om 
wettelijke of reglementaire redenen. Het Register zal de Leden informeren in geval van wijziging van 
de Archiefperiode. 

Personen die een Lid vertegenwoordigen, erkennen dat door het accepteren van de Regels, in het 
geval zij zich uitschrijven uit het Register - zelfs als zij om de verwijdering van persoonlijke gegevens 
vragen - hun naam (en achternaam) niet uit Register verwijderd zullen worden indien nodig voor het 
volgen van evenementen die relevant zijn voor het Register. Op het moment dat de 
trackinggeschiedenis wordt verwijderd (na de archiefperiode), wordt deze informatie ook 
verwijderd. 
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9 TOEPASSELIJK RECHT EN LOCATIE  
De regels van het Register voor Groen Gas worden gecontroleerd door het Belgisch recht.  

De partijen zullen proberen door geschillen te beslechten met betrekking tot GGC's voor Groen 
Gas, het Register of de GGC's die worden behandeld door het Register.  

Als de partijen er niet in slagen het geschil door onderhandeling binnen 30 werkdagen te beslechten, 
te rekenen vanaf de datum van het onderhandelingsverzoek, kan het geschil voor een relevante en 
bevoegde Belgische overheidsinstantie worden gebracht, tenzij het geschil onder de bevoegdheid van 
een Belgische rechtbank valt. 

 

10 BIJLAGEN  
 

Hieronder bevindt zich een oplijsting van de bijlagen. De inhoud van formulieren is te vinden in het 
attachment “Register Forms” onder dezelfde nummering. 
 

BIJLAGE A.1.:  Voorbeeld Gecertificeerde GGC: Biomethaan 

BIJLAGE A.2.:  Voorbeeld Gecertificeerde GGC: Bio-LNG 

BIJLAGE B:  Auditor Assignment Form (“AAF”) 

BIJLAGE C: Initial Trader Assignment Form (“ITAF”) 

BIJLAGE D: Consumer Assignment Form (“CAF”) 
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