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1 Juridische grondslag 

Krachtens artikel 30bis §2 van de elektriciteitsordonnantie is BRUGEL belast met:  

"2° op eigen initiatief of op vraag van de Minister of de Regering, het uitvoeren van 
onderzoeken en studies of het geven van adviezen, betreffende de elektriciteits- en 
gasmarkt.” 

Dit document voert deze opdracht uit. 
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2 Inleiding 

Per brief van 15 maart 2013 heeft Minister Evelyne HUYTEBROECK het advies van BRUGEL 
gevraagd over het voorontwerp van besluit, in eerste lezing aangenomen op 7 maart 2013, 
vermeld in de hoofding van dit advies. 

3 Analyse en ontwikkeling 

Globaal zijn er geen bezwaren tegen het voorontwerp van besluit. De aandacht wordt echter 
gevestigd op enkele specifieke punten   , zonder de grond opnieuw in vraag te stellen. 

• De tekst vermeldt als bijzondere opdracht van dit informatiecentrum "de Brusselse 
verbruikers van gas en elektriciteit individueel en collectief informeren en verdedigen […]".  
 
Het lijkt ons belangrijk eraan te herinneren dat BRUGEL ook  belast is met een algemene 
informatieopdracht (art. 30bis §2 13° van de elektriciteitsordonnantie).   
 
Bijgevolg, hoewel dragers van algemene informatie zeker noodzakelijk zijn in het 
informatiecentrum, zou het wenselijk zijn dat zij zich tot deze doelstelling beperken en 
dat op zijn minst, elk communicatie-initiatief bestemd voor een groot publiek, in goede 
verstandhouding met de regulator zou worden uitgevoerd. 

• De tekst van de ordonnantie preciseert dat het gaat om een informatieopdracht voor de 
Brusselse verbruiker, terwijl het besluit ze beperkt "tot verbruikers die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen" (art. 1 §2.).  

• Net zoals onze tool voor vergelijking van de prijzen voortaan is uitgebreid tot de 
professionele contracten, zou het nuttig kunnen blijken dat  dergelijk centrum ook advies 
zou kunnen geven aan professionele verbruikers, of minstens aan kleine zelfstandigen en 
KMO's.   

4 Conclusies 

BRUGEL brengt een gunstig advies uit  over dit ontwerp van besluit. 
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