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1 Juridische grondslag 

Krachtens artikel 30bis §2 1° is de Commissie belast met:  

‘het geven van adviezen, studies of gemotiveerde beslissingen en het indienen van voorstellen in de 
gevallen die voorzien zijn door deze ordonnantie en bovenbedoelde ordonnantie van 1 april 2004 of 
haar uitvoeringsbesluiten.’ 

Dit document voert deze opdracht uit. 
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2 Inleiding 

In haar brief van 7 juli 2011 heeft Minister Evelyne HUYTEBROECK het advies van BRUGEL gevraagd 
over het voorontwerp van besluit, vermeld in de hoofding van dit advies, dat in eerste lezing op 30 
juni werd aangenomen. 

 

3 Analyse en ontwikkeling 

Opmerking van technische aard  

Als overgangsmaatregel voorziet artikel 7 dat een meter (geassocieerd met een actief toegangspunt) 
waarvan het kaliber niet in de technische databases van de DNB voorkomt “geacht wordt, voor de 
berekening van het recht, een kaliber te hebben van 10 kubieke meter per uur tot zijn reële kaliber 
door de DNB is gekend.” 

De tekst legt de DNB geen termijn op om het reële kaliber te kennen.  

Deze onzekerheid zal geen financiële impact hebben voor de meeste Brusselse eindafnemers. Bijna 
alle EAN-codes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn immers verbonden met het residentiële 
segment en bijna alle residentiële afnemers hebben een meter van kaliber G4 (6 m3/u), of kaliber G6 
(10 m3/u). Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen deze twee kalibers voor het recht dat 
de leverancier moet betalen – en vervolgens aan de klant doorrekent. 

BRUGEL acht het echter nuttig om de DNB een maximumtermijn op te leggen voor het opheffen 
van deze onzekerheid betreffende de kalibers van alle actieve meters in het Brusselse gasnet. Een 
periode van twee jaar, vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, lijkt in deze situatie gepast. Behalve 
in uitzonderlijke omstandigheden neemt een medewerker van Sibelga immers minstens één keer om 
de  twee jaar fysisch de meterstand van elke actieve meter op.  

 

Opmerking in verband met de werking van de markt 

Voor zover de kennis van het kaliber van de installaties een gegeven wordt dat verband houdt met 
een kost voor de leverancier, is deze informatie onontbeerlijk om een prijsvoorstel op te stellen. Alle 
leveranciers moeten bijgevolg over dezelfde informatie beschikken om volledige concurrentiële 
aanbiedingen te kunnen indienen. Om dat te realiseren, moet de gasnetbeheerder deze gegevens snel 
meedelen aan alle leveranciers en hen regelmatig updates toesturen. Deze communicatie kan 
dezelfde vorm aannemen als de communicatie van het contractuele vermogen van de 
elektriciteitsaansluiting (kVA). 

 

Opmerking van juridische aard 

Geen. 
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4 Conclusie 

BRUGEL stelt voor om de tekst van artikel 7 aan te vullen met de volgende zin: 

“De genoemde beheerder moet hiervan op de hoogte zijn binnen de twee jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit.”  
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