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1 Wettelijke basis 

Opgesteld in toepassing van artikel 24bis, 7° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
en van artikel 18bis, 4° van de “gas”-ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van 
de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze artikels bepalen dat "de 
distributienetbeheerder (SIBELGA) elk jaar een verslag verzendt met de lijst van verplichtingen waarmee 
de distributienetbeheerder garandeert dat elke vorm van discriminerende praktijken wordt uitgesloten. 
Brugel deelt dit verslag en zijn advies mede aan de Regering en maakt het bekend.” 

Met dit document komen we deze verplichting na. 

2 Inleiding 

Dit advies heeft betrekking op het verslag over de jaren 2010 en 2011 dat SIBELGA op 4 mei 
2012 verstuurd heeft.  

3 Analyse en ontwikkeling 

3.1 Algemeenheden

Het verslag over de lijst van verplichtingen waarmee de netbeheerder SIBELGA garandeert dat 
elke vorm van discriminerende praktijken wordt uitgesloten, maakt deel uit van de openbare 
dienstverplichtingen van SIBELGA. 

Voor de volgende versies van dit verslag stemt BRUGEL er ook mee in ze op te nemen in het 
verslag dat SIBELGA elk jaar op 31 maart voorlegt over de uitvoering van de openbare 
dienstverplichtingen tijdens het voorbije jaar. 

3.2 Maatregelen genomen om de niet-discriminerende behandeling van de 
leveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 
waarborgen 

3.2.1  Naleving van de wettelijke voorschriften 

SIBELGA voldoet aan alle vereisten voorzien in de Brusselse wetgeving :  
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1. Personen die beschikken over een leveringsvergunning in België (hetzij moeder- of 
verbonden dochteronderneming)1 : 

a) mogen niet vertegenwoordigd worden, noch gezamenlijk of individueel, in de 
beheersorganen van SIBELGA door bestuurders die samen meer dan een derde van het 
aantal mandaten bekleden. 

b) mogen, noch gezamenlijk of individueel, in de controle- of beheersorganen een veto- of 
blokkeringsrecht uitoefenen op beslissingen over de opdrachten van SIBELGA. 

SIBELGA voldoet aan deze twee punten. 

2. De activiteiten die verband houden met de toegang tot het net, met de metingen en met de 
relaties met de toeganghouders en  gebruikers van het distributienet, inclusief het 
bijhorende informatiesysteem, mogen niet worden toevertrouwd aan personen die houder 
zijn van een leveringsvergunning (of aan een moeder- of dochteronderneming). 

Bovendien zorgt de distributienetbeheerder voor de relaties met de regulatoren en met de  
overheden, evenals voor het voeren van zijn boekhouding, het beheer van zijn 
bankrekeningen en zijn financiering, in volledige onafhankelijkheid van de leveranciers (en 
moeder- of dochterondernemingen)2. 

SIBELGA voldoet aan deze twee punten. 

3.2.2 Samenwerking tussen de distributienetbeheerder en de leveranciers 

1) SIBELGA organiseert op regelmatige tijdstippen plenaire vergaderingen voor "leveranciers". 
Alle leveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals BRUGEL 
worden systematisch uitgenodigd.  

BRUGEL is de organisatie van deze vergaderingen gunstig gezind en moedigt Sibelga, in zijn 
functie van marktbevorderaar, aan om deze vergaderingen  teorganiseren in functie van de 
actualiteit. 

2) Bovendien worden werkvergaderingen georganiseerd tussen SIBELGA en alle leveranciers 
die hierom vragen. Het betrof respectievelijk 24 werkvergaderingen in 2010 en 20 
werkvergaderingen in 2011. 

BRUGEL heeft er geen bezwaar tegen dat deze bilaterale vergaderingen georganiseerd 
worden op initiatief van de leveranciers. In het kader van dit verslag over de niet-

1
 Artikel 8 §1 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 6 §1 van de gasordonnantie 

2
 Art. 9 §1 1° en 4° van de elektriciteitsordonnantie en art. 7 §1 1°,§2 4° van de gasordonnantie 
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discriminerende praktijken, vraagt BRUGEL echter dat de agenda en de belangrijkste 
elementen van de vergaderingen aan haar worden overgemaakt.  

3) In haar verslag wijst SIBELGA erop dat alle wijzigingen aan de organisatie, de procedures en 
de nuttige informatie op transparante wijze worden meegedeeld aan alle leveranciers via 
elektronische post. 

BRUGEL wenst automatisch een kopie te ontvangen van de elektronische post die wordt 
verstuurd aan de leveranciers. BRUGEL zal de gegevens meedelen van de persoon die moet 
worden toegevoegd aan de distributielijst.  

4) In 2010 organiseerde de dienst Access & Transit3 van SIBELGA een tevredenheidsenquête 
bij alle leveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De resultaten van deze enquête werden in mei 2011 voorgelegd aan BRUGEL. 

De resultaten wezen over het algemeen op een erg grote tevredenheid over de geleverde 
prestaties, zowel met betrekking tot de toegankelijkheid van de diensten en de operationele 
kennis van  het personeel van SIBELGA, als op het vlak van de reactiviteit.  

In 2011 werd dezelfde enquête opnieuw uitgevoerd. De resultaten van deze enquête 
bevestigden over het algemeen de resultaten van 2010.  

3.2.3 Contract voor toegang tot het net 

De contracten voor de toegang tot het net worden beschreven in de  elektriciteitsordonnantie en 
in de gasordonnantie, alsook in de technische reglementen voor het beheer van de 
distributienetten.  

1) Criteria van solvabiliteit en financiële waarborgen 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het van kracht worden van een contract voor toegang4 tot 
het distributienet voor elektriciteit of gas is dat voldaan wordt aan bepaalde criteria inzake 
solvabiliteit en financiële waarborgen (bijlage 2 bij het toegangscontract voor elektriciteit of gas). 
SIBELGA controleert jaarlijks of de toeganghouders nog steeds voldoen aan deze criteria. 

In het kader van dit onderzoek, moeten de leveranciers voldoen aan diverse financiële ratio’s. 
Brugel wil via dit jaarverslag op de hoogte worden gehouden van deze ratio’s en van de 
verwachte drempelwaarden.  

3
 Access & Transit (A&T) is de beheerder van de contractuele relaties tussen de distributienetbeheerder, de 

leverancier, de evenwichtsverantwoordelijke en de netgebruiker voor alle toegangspunten van het Sibelga netwerk. 
4
  Een model van het contract voor toegang tot het distributienetwerk voor elektriciteit of gas vindt u in bijlage 3 aan 

de technische reglementen. 



 6 / 8  13/09/2012 

2) Lijst van contracten voor toegang tot het net 

Om elektriciteit en gas te leveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet elke leverancier 
houder zijn van een leveringsvergunning, uitgereikt door de Brusselse Regering. Om toegang te 
verkrijgen tot het net, moet de leverancier een contract afsluiten met SIBELGA. 

Fusies, overnames of andere naamswijzigingen van houders van leveringsvergunningen komen 
relatief vaak voor. 

Om ook alle twijfel of alle eventuele aansprakelijkheidsproblemen te vermijden, dringt BRUGEL 
erop aan om in de tabel die SIBELGA overmaakt, ook het ondernemingsnummer toe te voegen 
van de leverancier, die het toegangscontract ondertekent.  

Het zou wenselijk zijn om in dezelfde tabel voor elke GLN-code van leveranciers, de precieze 
naam te vermelden waaronder hij is vermeld in het toegangsregister van SIBELGA. Deze 
informatie is belangrijk voor BRUGEL in het kader van het beheer van haar databank die 
informatie bevat, die wordt aangeleverd in het kader van de maandelijkse rapportering van 
SIBELGA. 

3) Zoals voorzien in de technische reglementen voor elektriciteit en gas, heeft SIBELGA in 
2010 en 2011 daadwerkelijk aan de leveranciers een lijst met de meest recente gegevens in 
elektronische vorm bezorgd, die toelaat om de EAN-codes op te zoeken die overeenkomen 
met de toegangspunten van hun klantenbestand. 

3.2.4 Openbare aanbestedingen voor de aankoop van energie 

De distributienetbeheerder mag uitsluitend deelnemen aan productieactiviteiten, aan de levering 
van elektriciteit of aan de productie, import, verkoop of levering van gas om te voorzien in zijn 
eigen behoeften, om verliezen te compenseren en om te voldoen aan de openbare 
dienstverplichtingen en -opdrachten, vermeld in de elektriciteitsordonnantie en in de 
gasordonnantie. Elke aanvullende aankoop van energie gebeurt via transparante en niet-
discriminerende procedures5. 

SIBELGA is verplicht om de procedures voor openbare aanbestedingen na te leven teneinde haar 
behoeften aan gas en elektriciteit in het kader van haar activiteiten te dekken. 

5 Artikel 8 §4 van de elektriciteitsordonnantie en  artikel 5 $2 van de gasordonnantie 
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De elektriciteitsbevoorrading voor de periode 2009-2011 werd georganiseerd door middel van 
een  openbare aanbesteding, opgesplitst in 4 loten:  

- Dekken van een deel van de verliezen van het SIBELGA-net 
- Voorzien in de gemeentelijke openbare verlichting 
- Levering aan de beschermde afnemers 
- Dekken van de eigen behoeften (gebouw, kathodische bescherming, …) 

Voor gas werden twee afzonderlijke aanbestedingen voorzien voor de jaren 2010 en 2011. Deze 
aanbestedingen werden opgesplitst in 3 loten : 

- Levering aan de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van SIBELGA   
- Levering aan de beschermde afnemers 
- Dekken van de eigen behoeften  

In haar verslag vermeldt SIBELGA de resultaten van de toewijzing van elk lot, evenals de totale 
waarde van elke aanbesteding.  

Aan de hand van deze gegevens, kan BRUGEL echter alleen controleren of de eenheidsprijzen 
die worden toegepast voor alle loten, met name deze voor de bevoorrading van de openbare 
verlichting en voor de levering aan de beschermde afnemers, overeenstemmen met de 
marktprijs.  

In het kader van het streven naar transparantie en om BRUGEL toe te laten om deze controle 
uit te voeren, wenst BRUGEL van SIBELGA de prijzen te ontvangen die worden toegepast voor 
de verschillende loten van de bovenvermelde aanbestedingen. BRUGEL wijst erop dat deze 
informatie uiterst vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze gegevens moeten worden 
verzonden in een bij het verslag aangehecht bestand dat uitsluitend bestemd is voor de 
regulator. 

Om te kunnen bevestigen dat de aanbestedingen voor de levering van elektriciteit en gas geen 
discriminerende elementen bevatten, wenst BRUGEL overigens ook te kunnen beschikken over 
de verschillende technische clausules van deze aanbestedingen. 

4 Conclusies 

De netbeheerder SIBELGA is haar verbintenissen nagekomen  die garanderen dat alle 
discriminerende praktijken tegenover energieleveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
uitgesloten worden. 
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In dit advies heeft BRUGEL diverse pistes voor verbetering geformuleerd die overwogen 
moeten worden voor volgend jaar. Tenzij hierboven anders vermeld , zijn deze opmerkingen van 
toepassing vanaf de officiële publicatie van dit advies. 

* * 

* 

Bijlage: Verslag over de niet-discriminerende praktijken tegenover de leveranciers 2010-2011 
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