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Registratieformulier  

voor het gebruik van de Databank Garanties van Oorsprong 

 

 

 

1. Opgave van de activiteit waarvoor registratie wordt aangevraagd 

Gelieve hier aan te geven in welke hoedanighe(i)d(en) u zich wenst te registreren.  

Producent van hernieuwbare energie die GvO’s wil uitgereikt krijgen1 ja / neen 

Leverancier die GvO-transacties wil uitvoeren met het oog op zijn verplichtingen inzake 

brandstofmix 
ja / neen 

Trader of tussenpersoon die GvO-transacties wil uitvoeren ja / neen 

 

 

                                                
1 De producent moet houder zijn van een domeinconcessie zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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2. Gegevens van de titularis 

In deze rubriek moeten de gegevens worden ingevuld van de titularis van de rekening. Enkel de titularis en zijn gemachtigden zullen 

toegang hebben tot de rekening en transacties kunnen uitvoeren. 

 

Gelieve enkel de toepasselijke subrubriek in te vullen, naargelang de titularis een rechtspersoon is dan wel een natuurlijke persoon. 

 

Rechtspersoon  

Naam:  

Rechtsvorm:  

Ondernemingsnummer:  

Maatschappelijke zetel: 
 

 

Telefoon:  

Fax:  

E-mail:  

Natuurlijke persoon 

Aanspreking:  Mevrouw    Mijnheer 

Naam en voornaam:  

Adres: 
 

 

Telefoon:   

GSM:  

Fax:  

E-mail:   

De ingezamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de Databank Garanties van Oorsprong die de CREG beheert in 

toepassing van het Koninklijk besluit van 30 juli 2013 betreffende de instelling van een systeem voor de toekenning van garanties 

van oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens 

kunt u terugvinden in ons Privacybeleid via de link https://www.creg.be/nl/privacybeleid. 

https://www.creg.be/nl/privacybeleid
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3. Gegevens van de gemachtigde(n) 

Als de titularis van de rekening een rechtspersoon is, moet deze rubriek steeds worden ingevuld. 

 

Gemachtigde 1 

Aanspreking:  Mevrouw    Mijnheer 

Naam en voornaam:  

Functie:  

Adres: 
 

 

Telefoon:   

GSM:  

Fax:  

E-mail:   

Gemachtigde 2 

Aanspreking:  Mevrouw    Mijnheer 

Naam en voornaam:  

Functie:  

Adres: 
 

 

Telefoon:   

GSM:  

Fax:  

E-mail:   

De ingezamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de Databank Garanties van Oorsprong die de CREG 

beheert in toepassing van het Koninklijk besluit van 30 juli 2013 betreffende de instelling van een systeem voor de 

toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Meer informatie 

over de verwerking van uw gegevens vindt u in ons Privacybeleid via de link https://www.creg.be/nl/privacybeleid. 

https://www.creg.be/nl/privacybeleid


 
 

 4 

 

4. Productie-installaties 

 

Deze rubriek is enkel in te vullen door wie zich als producent registreert. 

 

Per injectiepunt op het transmissie- of distributienet worden de achterliggende productie-installaties beschreven als een geheel, en 

vervolgens individueel. Als er meerdere injectiepunten zijn met betrekking tot eenzelfde domeinconcessie, moet deze rubriek zoveel 

als nodig gekopieerd en ingevuld worden. 

 

 

Naam2:  

Ligging:  

Technologie:  

Datum van indienstname3:  

Totaal elektrisch vermogen (kWe):  

EAN-code injectiepunt:  

Geraamde elektrische jaarproductie 

(MWh): 
 

Soort steun waarvan de installatie geniet of 

genoten heeft :4 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

 

Individuele productie-installaties aangesloten op dit injectiepunt: 

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

                                                
2 Eén benaming per injectiepunt. 
3 Dit is de datum waarop de eerste energie afkomstig van een productie-installatie met conformiteitsattest op het net is 

geïnjecteerd. 
4 Omschrijven en in de laatst kolom aanvinken wat van toepassing is. 
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Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  

 

Naam:  

Coördinaten:  

Technologie: 
 

Datum van indienstname: 
 

Totaal elektrisch vermogen (kWe): 
 

EAN-code(s):  

 Soort steun waarvan de installatie 

geniet of genoten heeft : 

Productiesteun:…………………………………………………….  

Investeringssteun:………………………………………………........  

Andere: ……………………………………………………………  
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5. Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Databank Garanties van Oorsprong 

 

1. Definities  
Association of Issuing Bodies of “AIB”: De internationale 
wetenschappelijke vereniging die is opgericht overeenkomstig 
de wet van 25 oktober 1921 (als gewijzigd) onder nr. 
0.864.645.660, met de naam "Association of Issuing Bodies"; 
Bevoegde Instantie: In verband met de uitoefening of kwijting 
van een wettelijke, bestuurlijke, regelgevende of administratieve 
functie met betrekking tot een Domein, de instantie die volgens 
de wet- en regelgeving van de staat (en, in voorkomend geval, 
het gewest) waarin dat Domein zich bevindt naar behoren is 
gemachtigd  om die functie uit te oefenen of kwijting te verlenen 
en, in verband met een Garantie van Oorsprong of 
Steuncertificaat, de instantie die door de Staat uit hoofde van 
het desbetreffende wettelijke Certificatiestelsel naar behoren is 
gemachtigd om die garantie van oorsprong uit te geven;   
Certificaat: Een certificaat, document of garantie (in eender 
welke vorm, met inbegrip van elektronisch) met betrekking tot: 
(a) eigenschappen van de Input die is verbruikt bij de productie 
van een hoeveelheid Output, en/of 
(b) eigenschappen van de methode en kwaliteit van de 
productie van een hoeveelheid Output;  
Certificatiestelsel: Een wettelijk, administratief en/of 
contractueelkader dat een systeem van Certificaten vaststelt; 
Communicatiehub van AIB of “hub”: Een commerciële website 
die wordt geëxploiteerd in opdracht van AIB met als adres 
https://www.aib-hub.org/AIBWeb/, die coördinatie- en 
synchronisatiediensten verleent en berichten en bevestigingen 
verdeelt tussen de registers van hubgebruikers. De hub wordt 
uitvoerig gedefinieerd in Document HubCom; 
Datalogboek: Transactiedocument van de Communicatiehub 
van AIB (het overdrachtslogboek); 
Deelnemer: Een Registrant of rekeninghouder; 
Domein: Een gebied dat productie-installaties bevat waarvoor 
een Hubgebruiker optreedt als Bevoegde Instantie;  
Domeinprotocol: In verband met een Domein, een document 
met een beschrijving van de procedures en regelgevende 
bepalingen betreffende Garanties van Oorsprong voor dat 
Domein;   
EECS-regels: De werkingsprincipes en -regels van het Europees 
Energiecertificatenstelsel; 
Garantie van oorsprong (of 'GO'): Een elektronisch document 
(Certificaat) afgegeven door een bevoegde instantie uit hoofde 
van de wetgeving van een staat als waarborging van de aard en 
herkomst van energie met het oog op het leveren van bewijs aan 
de eindverbruiker dat een bepaald aandeel of een bepaalde 
hoeveelheid energie, naargelang het geval: (i) werd opgewekt 
uit de energiebron waarnaar de garantie verwijst; (ii) werd 
opgewekt door het specifieke technologietype waarnaar de 
garantie verwijst; en/of (iii) andere kenmerken heeft waarnaar 
de garantie verwijst of dat de productie-installatie(s) die het 
heeft/hebben opgewekt andere kenmerken hebben waarnaar de 
garantie verwijst;  
HubCom: Het document met als titel “Hub User Compliance 
Protocol” en als ondertitel “EECS Rules - Subsidiary Document 
AIB-PRO-SD03: EECS Registration Databases”; 
Hubgebruiker: Een Bevoegde Instantie of Registerexploitant die 
de Hub gebruikt voor Transacties; 
Input: Een hoeveelheid van een specifiek energietype of een 
hoeveelheid materiële goederen die door een Productie-
installatie met behulp van verbrandingstechnologie is verbruikt 
bij de productie van Output; 
Integriteit: De nauwkeurigheid en samenhang van behouden of 
overgedragen gegevens, aangegeven door het feit dat er zich 
geen wijzigingen hebben voorgedaan aan de gegevens tijdens de 
bewaring en de overdracht ervan van een Zender aan een 
Ontvanger. Gegevensintegriteit wordt gehandhaafd door het 
gebruik van routines voor  foutcontrole en validering; 

Output: Een hoeveelheid energie of materiële goederen, 
namelijk (i) elektriciteit, (ii) brandstof of (iii) warmte, die is 
opgewekt door een Productie-installatie en die wordt gemeten 
door een Meetorgaan;  
Productie-installatie: Een afzonderlijk gemeten apparaat of 
groep apparaten die Output voortbrengt;  
Registrant: Een persoon in wiens naam een Productie-
installatie van tijd tot tijd geregistreerd wordt in een register 
met het oog op de afgifte van certificaten; 
Registratiedatabank (of 'Register'): Een databank die wordt 
geëxploiteerd door een Hubgebruiker of registerexploitant uit 
naam van een Hubgebruiker, en die het volgende omvat:  
(a) accounts en de Certificaten in die accounts; 
(b) gegevens over Productie-installaties en informatie die 
verstrekt is in verband met de registratie van Productie-
installaties; 
(c) gegevens over Certificaten die uit het register zijn 
overgedragen;  
Transactie: Elke communicatie die heeft plaatsgevonden en die 
bestaat uit een overdracht tussen registers in verband met GO's, 
waarnaar een elektronisch bericht verwijst. 
Wettelijk Certificatiestelsel: Een Certificatiestelsel dat ten 
uitvoer is gelegd krachtens de wet van een EU-lidstaat of een 
staat die aan de EU gebonden is door een verdrag dat de 
wederzijdse erkenning van GO's vereist;  

 
2. Doel  
Dit document is een contract (hierna "het contract" genoemd) 
tussen CREG en de Deelnemer.  
Dit contract vermeldt de algemene voorwaarden op grond 
waarvan CREG bereid is de Transactiediensten betreffende 
GO's aan de deelnemer te verlenen via de communicatiehub van 
AIB zoals bepaald in de regels die zijn beschreven in het 
Domeinprotocol en het HubComprotocol dat door de AIB is 
uitgegeven en in overeenstemming met het koninklijk besluit 
van 30 juli 2013 betreffende de instelling van een systeem voor 
de toekenning van garanties van oorsprong voor elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna: het “KB 
Garanties van Oorsprong”). 
Wanneer Transacties worden verricht op verzoek van de 
Deelnemer of met betrokkenheid van de Deelnemer en in 
overeenstemming met dit contract en de in het Domeinprotocol 
en alle toepasselijke technische vereisten beschreven regels, en 
wanneer de betrokken partijen niet tijdig beweren dat de 
Transactie op een of andere manier onjuist was, aanvaardt de 
Deelnemer te goeder trouw de wettelijke consequenties van die 
Transactie.  

 
3. Naleving van het Domeinprotocol  
Deelnemers verbinden zich ertoe om de in het Domeinprotocol 
beschreven regels na te leven, naast de toepasselijke wetgeving. 
Wanneer er een tegenstrijdigheid is tussen het Domeinprotocol 
en de algemene voorwaarden, krijgt het Domeinprotocol 
voorrang.  

 
4. Informatie- en archiveringsplicht  
Elke partij draagt bij tot de uitvoering van dit contract en 
bezorgt de andere partij onverwijld alle nodige informatie die 
vereist is voor de toepassing ervan. De Deelnemer zal CREG 
onmiddellijk en schriftelijk informeren onder meer wanneer: 

 hij fouten of ambiguïteiten opmerkt in verband met de 
Transacties betreffende de door hem beheerde 
Certificaten of de daarop toegepaste gegevens; 

 bepaalde Transacties of gegevens worden verwacht en 
deze niet binnen het verwachte tijdsbestek worden 
meegedeeld; 
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 de werking van een Productie-installatie van de 
Deelnemer niet langer overeenstemt met de 
gerapporteerde informatie. 

Wanneer met betrekking tot een rekening van de Deelnemer 
een verzoek tot overdracht wordt ingediend, is de deelnemer 
verplicht alle documenten waartoe hij toegang had met 
betrekking tot het overgedragen Certificaat ten minste 10 jaar te 
bewaren na de annulering ervan.  

 
5. Informatiesystemen  
De CREG geeft GO's uit met behulp van een elektronisch 
register (registratiedatabank).  
De Deelnemer zorgt, op eigen kosten, voor de nodige 
informatietechnologie-architectuur en -interfaces die hij nodig 
heeft om de registratiedatabank te kunnen gebruiken. De 
Deelnemer is verantwoordelijk voor toereikende en 
geavanceerde methoden en technologieën die de veiligheid en 
Integriteit van de gegevens in verband met het gebruik van de 
registratiedatabank garanderen.   
De CREG heeft het recht om de IT-voorwaarden voor het 
gebruik van de registratiedatabank te wijzigen. De CREG 
informeert de Deelnemer schriftelijk ten minste 30 
kalenderdagen voordat er ingrijpende wijzigingen worden 
toegepast. In dringende gevallen kunnen wijzigingen worden 
aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving. De CREG 
informeert de Deelnemer dan schriftelijk zo spoedig mogelijk 
nadat de wijziging is doorgevoerd.  
Wanneer de registratiedatabank volgens planning 
onbeschikbaar zal zijn, informeert de CREG de Deelnemer 
daarvan ten minste twee dagen vooraf. De Deelnemer wordt zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van andere gevallen 
waarin de registratiedatabank niet beschikbaar is voor gebruik.  
De Deelnemer houdt zich aan de technische vereisten en 
gedragsregels die in het Domeinprotocol zijn beschreven. 
CREG heeft het recht om het gebruik door de Deelnemer van de 
registratiedatabankdienst te voorkomen of te beperken als er 
misbruik van het systeem is vastgesteld of als de Deelnemer 
zich niet houdt aan zijn wettelijke of contractuele 
verplichtingen.   

 
6. Aansprakelijkheid  
De Deelnemer handelt te allen tijde in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving, het Domeinprotocol, dit contract en de 
documenten waarnaar het verwijst en met de instructies op de 
website van de CREG. De Deelnemer vermijdt verstoring van de 
databank en het datatransmissiesysteem, en verstrekt geen 
informatie waarvan hij weet of zou moeten weten dat die onjuist 
of anderszins onvoldoende is. De Deelnemer is aansprakelijk 
voor verlies of schade toegebracht aan de CREG of derden ten 
gevolge van zijn niet-naleving.  
CREG en andere Hubgebruikers of Bevoegde Instanties zijn niet 
aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade of verlies, 
tenzij indien er sprake is van een opzettelijke fout of grove 
nalatigheid. De CREG kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor verlies of schade die, geheel of gedeeltelijk, voorkomen had 
kunnen worden als de Deelnemer zich volledig en tijdig had 
gehouden aan een meldingsplicht uit hoofde van dit contract. 
De CREG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
handelingen of nalatigheden van derden, zoals andere 
Certificaatbeheersorganisaties of andere gebruikers van het 
datatransmissiesysteem voor Certificaten, of van onbevoegde 
gebruikers. De CREG kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor indirecte of gevolgschade, waaronder – maar niet beperkt 
tot – commerciële schade, winstderving en vorderingen van 
derden tegen de Deelnemer, tenzij die schade te wijten is aan 
een opzettelijke fout van de CREG. 
De Deelnemer zal nauwlettend toezien op de Transacties in 
verband met de door hem beheerde Certificaten en de daarop 
toegepaste gegevens en deze nauwgezet controleren. De CREG 
verricht een bepaalde automatische verificatie van de 
informatie in de velden van de Certificaten, maar garandeert 
niet dat onlogische of foutieve gegevens altijd zullen worden 

opgemerkt. De Deelnemer mag er niet van uitgaan dat de 
Transactiegegevens altijd correct zijn.  
Als de Deelnemer verlies lijdt ten gevolge van een opzettelijke 
fout of grove nalatigheid van de CREG, mag de Deelnemer de 
vordering voor schadeloosstelling uitsluitend instellen tegen de 
CREG. Als de Deelnemer verlies lijdt ten gevolge van een 
opzettelijke fout of grove nalatigheid van een Hubgebruiker, 
Bevoegde  Instantie, marktdeelnemer of derden, mag de 
Deelnemer de vordering voor schadeloosstelling uitsluitend 
instellen tegen de desbetreffende Hubgebruiker, Bevoegde  
Instantie, marktdeelnemer of derden die de schade 
heeft/hebben veroorzaakt. De AIB, andere Hubgebruikers of 
hun vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de handelingen van een nalatige Hubgebruiker, 
Bevoegde Instantie, marktdeelnemer of nalatige derden.  
De Deelnemer heeft de plicht om alles te doen wat in zijn 
vermogen ligt om de schade te voorkomen of de omvang van de 
schade te beperken. Als de Deelnemer geen passende 
maatregelen treft om de schade te voorkomen of de omvang van 
de schade te beperken, is het mogelijk dat de schadevergoeding 
zal worden verminderd. 
Vorderingen tegen de CREG of een andere Hubgebruiker voor 
schade, verlies, kosten of uitgaven die door de Deelnemer zijn 
gemaakt in verband met Transacties met GO's blijven beperkt 
tot vijfduizend (5000) euro per jaar met uitzondering van 
indirecte of gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – 
commerciële schade, winstderving,  door derden ingediende 
vorderingen, gegevensverlies of schade aan gegevens, of 
onderbreking van de bedrijfsactiviteiten. Die beperking geldt 
echter niet in het geval van een opzettelijke fout of opzettelijke 
schade. 
Vorderingen tegen de AIB voor schade, verlies, kosten of 
uitgaven die door de Deelnemer zijn gemaakt  en die het gevolg 
zijn van grove nalatigheid van de AIB in verband met 
Transacties met GO's blijven beperkt tot duizend (1000) euro 
per jaar per marktdeelnemer, met uitzondering van indirecte of 
gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – commerciële 
schade, winstderving en door derden ingediende vorderingen. 
Die beperking geldt echter niet in het geval van een opzettelijke 
fout of opzettelijke schade. Prestaties die worden geleverd in 
overeenstemming met de overeenkomst inzake 
dienstverleningsniveau van AIB mogen niet als grove 
nalatigheid worden beschouwd. 
De Deelnemer die schade of verlies lijdt of die kosten of 
uitgaven doet waarvoor de CREG aansprakelijk is, moet 
schadeloosstelling in natura aanvaarden voor zover dit 
toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. 
Als een bepaling van dit artikel 6 niet kan worden toegepast of 
als ze wettelijk ongeldig is of wordt, blijft ze gelden voor zover 
dat wettelijk is toegestaan. 

 
7. Fouten in uitgifte  
Als de CREG of de Deelnemer een fout ontdekt in de uitgifte, 
annulering of verwerking van een GO, wordt de andere partij 
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  
Als er een fout optreedt in de loop van de uitgifte, annulering of 
verwerking van een GO of als er een fout optreedt ten gevolge 
van onbevoegde toegang tot of slechte werking van een 
registratiedatabank, werken de CREG en de Deelnemer samen 
en doen ze alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat 
er ten gevolge van de fout geen ongerechtvaardigde verrijking 
plaatsvindt. Als er een fout optreedt, mogen de GO's die de 
Deelnemer in zijn rekening aanhoudt door CREG worden 
ingetrokken of gewijzigd. Als er onvoldoende GO's zijn 
uitgegeven, zal de Bevoegde Instantie de GO's uitgeven zodra ze 
de correcte informatie ontvangt.  
Als blijkt dat de gegevens in een GO onnauwkeurig zijn (al dan 
niet ten gevolge van een handeling of verzuim van de Registrant 
van de Productie-installatie die eraan ten oorsprong ligt), heeft 
de CREG het recht om die GO's en andere GO's van hetzelfde 
type in te trekken op voorwaarde dat die GO's op het ogenblik 
van die intrekking in de databank zijn geclassificeerd als 
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overdraagbare GO's.  
 

8. Einde van de diensten 
Als het recht van de CREG om op te treden als Bevoegde 
Instantie voor GO's afloopt, heeft de CREG het recht om het 
contract aan een andere Bevoegde Instantie over te dragen. Als 
er geen andere Bevoegde Instantie is, heeft de CREG het recht 
om het contract te beëindigen, zonder dat de Deelnemer het 
recht heeft op terugbetaling van eventuele betaalde contractuele 
vergoedingen.  
Als de CREG niet langer optreedt als Bevoegde Instantie voor 
een Wettelijk Certificatiestelsel, heeft de Deelnemer het recht 
om zijn gegevens op te halen. De uitoefening van dit recht moet 
uiterlijk twee maanden na de beëindiging aan de CREG worden 
aangekondigd. De Deelnemer draagt alle migratiekosten.  

 
9. Contractbreuk  
Als de Deelnemer een inbreuk pleegt op het contract, de 
documenten waarnaar het verwijst of de wetgeving waarop het 
is gebaseerd, heeft de CREG het recht om, behoudens andere 
geldende wettelijke straffen, de uitvoering van het contract te 
beëindigen of op te schorten en aldus de Deelnemer het gebruik 
van de databank te ontzeggen of diens gebruik van de databank 
te beperken en/of te stoppen met het uitgeven, annuleren of 
anderszins verwerken van Certificaten.  

 
10. Force majeure  
Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld of 
geacht worden in gebreke te zijn gebleven voor een vertraging 
in de uitvoering van een van haar respectieve verplichtingen of 
de niet-naleving ervan als die vertraging of niet-naleving het 
gevolg is van oorzaken die buiten de controle van die partij 
liggen en niet toe te schrijven zijn aan nalatigheid van die partij. 
Dergelijke oorzaken zijn onder meer – zonder beperking – 
oorlogshandelingen, burgeroorlog, onlusten, terreurdaden, 
algemene stakingen of lock-outs, opstand, sabotage, embargo's, 
blokkades, handelingen of verzuim van een (civiele of militaire, 
binnenlandse of buitenlandse, nationale of supranationale) 
overheidsinstantie of wetgevende instantie,  uitval van 
communicatielijnen, stroomuitval, brand, ontploffingen, 
overstromingen, ongevallen, epidemieën, aardbevingen en alle 
andere natuurrampen of aan de mens toe te schrijven rampen, 
en alle gebeurtenissen die met de bovengenoemde kunnen 
worden gelijkgesteld (samen 'force majeure' genoemd).  
De partij die door force majeure getroffen is, wordt, wanneer zij 
de andere partij daar onverwijld van op de hoogte brengt, 
verontschuldigd voor de uitvoering van dit contract op 
dagelijkse basis in zover zij daarin door force majeure 
verhinderd wordt evenals voor de directe gevolgen ervan (en de 
andere partij wordt eveneens verontschuldigd voor de 
uitvoering van haar verplichtingen op dagelijkse basis voor 
zover die verplichtingen verband houden met de uitvoering die 
aldus verhinderd wordt), op voorwaarde dat de getroffen partij 
alles in het werk stelt om de oorzaken van niet-uitvoering te 
voorkomen of weg te werken en om de gevolgen ervan zoveel 
mogelijk te beperken, en de partijen zetten de prestaties uit 
hoofde van dit contract zo spoedig mogelijk voort nadat die 
oorzaken zijn weggewerkt.  
Indien de force majeure langer dan een (1) maand blijft 
aanhouden, heeft elke partij het recht om het contract te 
beëindigen met een schriftelijke opzegging van twintig (20) 
werkdagen aan de andere partij. 
 
11. Contractwijziging  
Als de nationale of Europese wetgeving of de AIB vereist dat het 
Domeinprotocol van België (Offshore) moet worden gewijzigd, 
komen de partijen overeen dat zij alle vereiste wijzigingen 
zullen aanbrengen aan dit contract om het te doen stroken met 

het Domeinprotocol. De partijen erkennen en bevestigen dat de 
communicatiehub van AIB door velerlei Hubgebruikers en 
marktdeelnemers wordt gebruikt en dat wijzigingen aan de hub 
of de regelgeving moeten worden toegepast door alle betrokken 
partijen. 
Bovendien heeft de CREG het recht om eenzijdig alle nodige 
wijzigingen aan te brengen aan het systeem en/of het 
contractuele kader ten gevolge van technische ontwikkelingen 
en vereisten op het vlak van kwaliteit of veiligheid.  
Deze wijzigingen worden ten minste één maand vóór hun 
inwerkingtreding meegedeeld, zodat een Deelnemer die deze 
wijzigingen niet aanvaardt het contract kan beëindigen (tenzij 
er op kortere termijn een dringende wijziging noodzakelijk is 
voor de correcte werking van het systeem).  

 
12. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom  
Informatie die commercieel, technisch, strategisch, financieel of 
anderszins gevoelig is, die niet publiek beschikbaar is en die 
gewoonlijk als waardevol en vertrouwelijk wordt aanzien, 
ongeacht of ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt, zal 
als zodanig worden behandeld door beide partijen. 
Bekendmaking van die informatie is uitsluitend toegestaan met 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, 
tenzij wanneer de bekendmaking ervan van rechtswege vereist 
is of wanneer deze informatie aan openbare instanties  
(bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – belastingdiensten, 
gerechtelijke instanties, politie en Europol) moet worden 
gerapporteerd. 
De software die wordt gebruikt om de werking van de 
registratiedatabank en de Transacties mogelijk te maken, 
samen met alle daarin opgenomen instrumenten, knowhow en 
bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, is en blijft de 
exclusieve eigendom van de CREG, de AIB of hun 
dienstverleners of  licentiegevers. De softwarecode, 
documentatie en in het algemeen alle bijbehorende knowhow 
moeten worden beschouwd als vertrouwelijke informatie, zelfs 
als dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. De Deelnemer gebruikt 
de diensten en bijbehorende software uitsluitend voor de 
doeleinden van dit contract en mag geen enkel deel van de 
software of de bijbehorende documentatie kopiëren, 
reproduceren,  nabouwen,  decompileren, wijzigen of 
aanpassen.  

 
13. Overdracht en looptijd van het contract  
Elke partij mag dit contract uitsluitend overdragen met de 
schriftelijke toestemming van de andere partij. Die 
toestemming mag niet om onterechte redenen worden 
ingehouden. Elke partij mag dit contract echter zonder 
toestemming te allen tijde overdragen aan een 
dochteronderneming. 
Het contract is gesloten voor onbepaalde tijd. Elke partij kan dit 
contract beëindigen mits een schriftelijke opzegging van één 
maand. 

 
14. Geschillenbeslechting en bewijzen 
Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht. 
Geschillen die voortvloeien uit dit contract zullen worden 
beslecht in overeenstemming met het Belgische recht en 
alleen de Belgische rechtbanken zijn ter zake bevoegd.  
De partijen komen overeen dat bewijzen van de Transacties in 
de databank kunnen worden verstrekt aan de hand van alle 
soorten schriftelijke middelen, waaronder e-mails en 
databanklogboeken. Bij geschillen kan het datalogboek van de 
hub van AIB bewijs leveren betreffende de gegevens die zijn 
overgedragen via de hub en het tijdstip waarop dat gebeurd is; 
in dat geval aanvaardt de Deelnemer dat de verklaring van de 
AIB bewijskrachtig is. 
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6. Bijgevoegde documenten 

Gelieve in de tweede kolom de bijlagen aan te vinken die zijn toegevoegd. 

 

1. Kopie van de identiteitskaart (recto verso) of statuten van de titularis   

2. Document waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) blijkt om te titularis te verbinden (enkel vereist 

als de aanvrager een rechtspersoon is) 
 

3. Door de erkende keuringsinstelling voor eensluidend verklaarde kopie van de conformiteitsattesten met 

betrekking tot de individuele productie-installaties aangegeven in rubriek 4  
(enkel vereist als de aanvrager een producent is) 

 

4. Elektrisch eendraadsschema (tot het toegangspunt tot het transmissie- of distributienet) met betrekking 

tot het geheel van productie-installaties aangegeven in rubriek 4  
(enkel vereist als de aanvrager een producent is) 

 

5. Voorstel van berekeningswijze tot vaststelling van het aandeel elektriciteit van gecertificeerde oorsprong  
(enkel vereist als de elektrische energie gemeten op het in rubriek 4 vermelde aansluitingspunt deels afkomstig is van productie-

installaties die niet over een conformiteitsattest beschikken) 
 

6. Voorstel van berekeningswijze tot vaststelling van het aandeel elektriciteit afkomstig van elke 

productietechnologie afzonderlijk  
(enkel vereist als de elektrische energie gemeten op het in rubriek 4 vermelde aansluitingspunt afkomstig is van meer dan één type 

productie-installaties) 

 

 

 

7. Verklaringen en ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager op erewoord: 

• kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Databank Garanties van Oorsprong en 

deze integraal te aanvaarden; 

• kennis te hebben genomen van het Domeinprotocol van de CREG en dit integraal te aanvaarden; 

• dat kennisgevingen geldig kunnen gebeuren aan de opgegeven gemachtigden en dat zij gerechtigd zijn alle verrichtingen met 

betrekking tot de rekening uit te voeren; en 

• dat alle informatie in dit formulier (inclusief de bijgevoegde documenten) naar waarheid is verstrekt. 

 

Gedaan te ………………………………………………………………….…, op ….…  / ….... / ………….. 

 

Naam en hoedanigheid: Handtekening : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


