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1 Juridische grondslag 

Krachtens artikel 32novies, § 2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, ingevoegd door artikel 60 van de ordonnantie 
tot wijziging van 20 juli 2011,   

en krachtens artikel 24octies, § 2 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de 
organisatie van de gasmarkt, ingevoegd door artikel 44 van de ordonnantie tot 
wijziging van 20 juli 2011,   

moet BRUGEL de aanvraagformulieren tot schadevergoeding, ingediend door de 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas goedkeuren. Deze 
aanvraagformulieren zullen door de eindafnemers worden gebruikt om hun aanvraag 
tot schadevergoeding in te dienen. 

 

Onderhavig document beantwoordt aan deze verplichting. 

 

2 Inleiding 

Tijdens de werkvergadering op 4 augustus 2011 van BRUGEL en SIBELGA heeft deze 
laatste een eerste ontwerp voor het gemeenschappelijk formulier voorgesteld.  

BRUGEL heeft dit ontwerp onderzocht en op 19 augustus haar opmerkingen via mail 
aan SIBELGA doorgestuurd. 

Op 25 augustus heeft SIBELGA aan BRUGEL een ontwerpformulier voor elektriciteit 
en voor gas gemaild.  

Deze ontwerpen maken het voorwerp uit van onderhavig advies op basis waarvan 
BRUGEL haar beslissing aan SIBELGA zal meedelen.   

 

 

3 Analyse en ontwikkeling 

De twee formulieren voor elektriciteit en gas zijn qua vorm vrij gelijkend: structuur 
van het document, identificatie van het leveringspunt, met eventueel verschillende 
EAN-codes, identificatie van natuurlijke en rechtspersonen die houder zijn van de 
meters, eventuele identificatie van een “gemachtigde” contactpersoon van een van 
voormelde natuurlijke personen.   
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De inhoud verschilt op het vlak van de door de ordonnanties weerhouden situaties 
die aanleiding geven tot schadevergoeding, ten laste van de distributienetbeheerder, 
afhankelijk of het gaat om problemen die verband houden met de distributie van 
elektriciteit of van gas. 

De situaties die aanleiding geven tot schadevergoeding zijn gekenmerkt in functie van 
de bepalingen van de ordonnantie, en de termijnen voor de indiening van de 
aanvragen worden systematisch weergegeven. 

Er kan tegelijkertijd een aanvraag tot niet-forfaitaire schadevergoeding, zoals bedoeld 
in artikel 32quinquies van de elektriciteitsordonnantie en in artikel 24quater van de 
gasordonnantie en tot forfaitaire schadevergoeding worden ingediend: er wordt aan 
de aanvrager ruimte gelaten om een raming van de geleden schade te geven. 

De tekst in de ordonnanties van het hoofdstuk betreffende de schadevergoeding 
wordt aan de formulieren toegevoegd. Deze vermeldt de toekenningsvoorwaarden 
en -procedure voor de schadevergoedingen en is bedoeld ter informatie van de 
aanvragers. 

 

4 Besluit 

De in de bijlage aan onderhavig advies opgenomen ontwerpformulieren, die SIBELGA 
op 25 augustus bij BRUGEL heeft ingediend, zijn goedgekeurd. Zij zullen op de site 
van BRUGEL worden gepubliceerd, overeenkomstig art. 32novies, § 2 en 24octies, § 
2 van de respectieve ordonnanties betreffende de elektriciteits- en de gasmarkt. 

De beslissing tot goedkeuring zal aan SIBELGA worden meegedeeld. 

* * 

* 

5 Bijlagen 

Aanvraagformulieren tot schadevergoeding inzake elektriciteit en inzake gas. 


