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1 Juridische grondslag van dit advies 
 

Krachtens artikel 30bis §2 2° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "de elektriciteitsordonnantie" 

genoemd, is BRUGEL belast met de volgende opdrachten: 

[…]" 

 

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.” 

 

[…]. 

 

In een brief van 17 maart 2015 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het advies 

van BRUGEL gevraagd over het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar, en over het 

voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende 

aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor een termijn van twintig jaar. 

 

Op basis van het bovenvermelde artikel en in het kader van haar opdrachten die door de 

elektriciteitsordonnantie worden vastgesteld, brengt BRUGEL dit advies uit met betrekking tot de 

voorontwerpen van besluiten die in de brief van de Regering werden vermeld.  

 

2 Analyse en ontwikkeling 

2.1 Wettelijke grondslag 

De intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), SIBELGA genoemd, en waarvan de maatschappelijke zetel is 

gevestigd te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 16, met het ondernemingsnummer 0222.869.673, werd 

door het besluit van 13 juli 2006 aangewezen als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar. 

Deze termijn van 20 jaar wordt geacht een aanvang te hebben genomen op de datum van 

inwerkingtreding van de elektriciteitsordonnantie en eindigt op 26 november 2021. Er werden 

gelijkaardige bepalingen opgenomen in het besluit1 tot aanwijzing van SIBELGA als 

distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig 

jaar. 

De aanwijzing van de distributienetbeheerder voor elektriciteit is een handeling van administratief 

toezicht ingesteld door artikel 6 van de elektriciteitsordonnantie. Artikel 4 van de gasordonnantie 

bevat een gelijkaardige bepaling voor de aanwijzing van de distributienetbeheerder voor gas.  

                                                

1 van 13 juli 2006 (bekend gemaakt op 1 september 2006). De termijn van 20 jaar neemt een aanvang op de dag van 

de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. 
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Artikel 6 § 1 van de elektriciteitsordonnantie bepaalt inderdaad "De Regering wijst de intercommunale 

die over het eigendoms- of gebruiksrecht van de zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest bevindende distributienetten beschikt aan als distributienetbeheerder. Vanaf de datum van het besluit 

tot aanwijzing beschikt de intercommunale over een termijn van een jaar om haar statuten en bijlagen ervan 

in overeenstemming te brengen met deze ordonnantie". 

 

§ 2 van dit artikel bepaalt: " De aanwijzing van de distributienetbeheerder gebeurt voor een termijn van 

twintig jaar; de Regering kan deze aanwijzing vernieuwen op de datum die hij vaststelt na overleg met de 

netbeheerder voor een nieuwe periode van twintig jaar, zonder de afloop van de lopende termijn te moeten 

afwachten".  

 

 

2.2 Bijzondere opmerkingen 

2.2.1 Eigendoms- of gebruiksrecht van de distributienetten voor elektriciteit en gas 

Zoals boven reeds vermeld, onderwerpt artikel 6 §1 van de elektriciteitsordonnantie de aanwijzing 

van de distributienetbeheerder aan het beschikken over het eigendoms- of gebruiksrecht van de zich 

op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindende distributienetten. Aan deze 

voorwaarde moet eveneens voldaan zijn wanneer de Regering overgaat tot het hernieuwen van deze 

aanwijzing. 

 Deze voorwaarde werd onderzocht in het licht van de gecoördineerde statuten van 24 november 

20142. In artikel 8 van deze statuten wordt er inderdaad vermeld dat de geassocieerde gemeenten 

inbreng doen in de Intercommunale, exclusief en met macht van substitutie in volle eigendom van de 

installaties3 die hun toebehoren en die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de elektriciteits- 

en/of gasdistributie.  

Dit artikel van de gecoördineerde statuten levert dus het bewijs dat er aan de voorwaarde van 

artikel 6 §1 van de elektriciteitsordonnantie is voldaan. Bijgevolg mag de hernieuwing van de 

aanwijzing van de CVBA SIBELGA als beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en gas 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden onderzocht in het licht van de bepalingen van 

artikel 6, § 2 van de elektriciteitsordonnantie en van artikel 4, § 2 van de gasordonnantie.  

                                                

2 Statuten gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 24 november 2014 volgens akte gepubliceerd in 

de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 onder het nummer 14227735.. 

3 Onder installaties voor de distributie van elektriciteit, verstaat men alle installaties zoals: railstellen, kabels, geleiders, 

draden, steunijzers, leidingen, transformatoren, meters, apparaten, aansluitingen, uitrustingen, materialen, gebouwen, 

terreinen, enz. of gedeelten daarvan bestemd om de distributie te verzekeren van elektrische energie onder een 

spanning lager dan of gelijk aan 15 kV, en die aangewend worden voor de verschillende verrichtingen die op het 

commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en technische vlak rechtstreeks of onrechtstreeks verband 

houden met de distributie van elektrische energie. 

Onder installaties voor de gasdistributie, verstaat men alle installaties, zoals: leidingen, drukreduceercabines, regelaars, 

meters, apparaten, aansluitingen, uitrustingen, materialen, gebouwen, terreinen, enz. of gedeelten hiervan, bestemd om 

de distributie te verzekeren van gas en die aangewend worden voor de verschillende verrichtingen die op het 

commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en technische vlak rechtstreeks of onrechtstreeks verband 

houden met de distributie van gas. 
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2.2.2 Verlenging van de aanwijzing als beheerder van de distributienetten voor 

elektriciteit en gas. 

Zoals vermeld in paragraaf 2.1 van dit advies, geldt de aanwijzing van de distributienetbeheerders 

voor elektriciteit en gas voor een termijn van 20 jaar. De aanwijzing kan worden hernieuwd voor een 

nieuwe termijn van 20 jaar zonder de afloop van de lopende termijn te moeten afwachten. De 

Regering bepaalt de datum van de hernieuwing na raadpleging van de netbeheerders.  

 

Overeenkomstig de bepalingen van de elektriciteitsordonnantie en de gasordonnantie, bepaalt het 

ontwerp van besluit dat voor advies aan BRUGEL wordt voorgelegd, de aanvangsdatum van de 

nieuwe termijn van 20 jaar op 27 november 2021 om te eindigen op 26 november 2041.  

 

Bovendien toont het onderzoek van de statuten van de CVBA SIBELGA aan dat de intercommunale, 

opgericht voor een duur van dertig jaar die een aanvang nam op 29 juni 1982, een eerste keer werd 

verlengd door de algemene vergadering van 29 april 1996 tot 29 april 2026, en een tweede keer 

door de algemene vergadering van 16 december 2013 tot 16 december 2041. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat de voorwaarden voor de hernieuwing van de aanwijzing van de 

netbeheerders, voorzien door artikel 6 §2 van de elektriciteitsordonnantie en door artikel 4 §2 van 

de gasordonnantie, zijn vervuld.  

 

3 Conclusies 

Op basis van artikel 6 §1 en 2 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 4 §1 en 2 van de 

gasordonnantie is BRUGEL van mening dat de CVBA SIBELGA voldoet aan de vereiste voorwaarden 

om voor een nieuwe termijn van 20 jaar te worden aangewezen als beheerder van de 

distributienetten voor elektriciteit en gas.  

Aangezien de voorontwerpen van besluit de hernieuwing van de aanwijzing beogen, suggereert 

BRUGEL om de titels en artikel 1 van deze besluiten aan te passen om te verwijzen naar de 

hernieuwing van de aanwijzing. 

* * 

* 

 


