REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20210126-315)
Betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie
van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en
elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende
oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn
2018/2001 en richtlijn 2019/944.
Opgesteld op basis van artikel 30bis, §2, 2° van de ordonnantie van 19 juli 2001
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

26/01/2021

Kunstlaan 46 Avenue des Arts – B-1000 Brussel / Bruxelles
T: 02 563 02 00 - F: 02 563 02 13
info@brugel.brussels – www.brugel.brussels

Inhoudsopgave
Juridische grondslag ............................................................................................................................................ 4
2

Inleiding ................................................................................................................................................................. 5

3

Thematische analyse van het voorontwerp van ordonnantie .................................................................. 7
3.1 Naar een geslaagde energietransitie ....................................................................................................... 7
3.1.1 Energiegemeenschappen en collectief zelfverbruik .................................................................... 7
3.1.2

Elektrische voertuigen .................................................................................................................... 11

3.1.3

Flexibiliteit en aggregatie ................................................................................................................ 13

3.1.4

Productie van hernieuwbare energie .......................................................................................... 17

3.1.5

Slimme meters .................................................................................................................................. 21

3.1.6

Afwijkend kader voor vernieuwende projecten ....................................................................... 23

3.2 Versterking van de onafhankelijkheid en de opdrachten van de regulator ................................ 24
3.2.1 Hervorming van BRUGEL .............................................................................................................. 24
3.2.2

Noodzaak tot diversifiëring van de financieringsbronnen van BRUGEL............................. 27

3.2.3

Versterking van de bevoegdheden van de regulator ............................................................... 28

3.2.4

Tarieven ............................................................................................................................................. 30

3.2.5

Het ontwikkelingsplan..................................................................................................................... 34

3.2.6

Kosten van de openbaredienstopdrachten, inclusief de openbare verlichting .................. 35

3.2.7

Administratieve sancties ................................................................................................................. 39

3.3 De activiteiten van de netbeheerders ................................................................................................. 40
3.3.1 De DNB als marktfacilitator en beheerder van de marktprocessen en het toezicht door
de regulator..................................................................................................................................................... 40
3.3.2

Activiteiten in verband met de productie van de DNB .......................................................... 41

3.3.3

Activiteiten van de GTNB ............................................................................................................. 42

3.3.4

Noodzaak van samenwerking tussen de DNB en de GTNB ................................................ 43

3.4 De leveranciers ........................................................................................................................................ 43
3.4.1 Een aangepaste vergunningsregeling ............................................................................................ 43
3.4.2

Contract met dynamisch tarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest............................. 44

3.4.3 Effectief recht om van leverancier te veranderen en regels die van toepassing zijn op de
kosten omgezet .............................................................................................................................................. 44
3.4.4

Betrouwbaar vergelijkingsinstrument.......................................................................................... 44

3.5 Versterkte bescherming voor kwetsbare afnemers ........................................................................ 45
3.5.1 Maatregelen van het voorontwerp van ordonnantie............................................................... 45
3.5.2

Door BRUGEL voorgestelde maatregelen ................................................................................ 46

3.5.3

Naar een doeltreffende schadevergoedingsregeling ................................................................ 48

3.5.4

Rol van de noodleverancier........................................................................................................... 49

4

Artikelsgewijze analyse ................................................................................................................................... 51

5

Conclusies ......................................................................................................................................................... 56
2 / 56

26/01/2021

Lijst van de afkortingen
Voorontwerp van ordonnantie

Elektriciteitsordonnantie
Gasordonnantie
CEP
Verordening 2019/943
Richtlijn 2018/2001
Richtlijn 2018/844

Richtlijn 2019/944

Advies 296
BRUGEL of de regulator
DNB of Sibelga
GTNB of ELIA
EG
CZ
ODV
ODO

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de
organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en
elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de ordonnantie van 12 december 1991 houdende
oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de
omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944
Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie
van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Clean Energy Package
Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en
de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor
elektriciteit
Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van
gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energieefficiëntie
Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot
wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
Advies 296 in verband met de wijziging van de
elektriciteitsordonnantie en de gasordonnantie met het oog
op de omzetting van het "Clean Energy package"
Brusselse reguleringscommissie voor de gas- en
elektriciteitsmarkt
Distributienetbeheerder
Gewestelijke transmissienetbeheerder
Energiegemeenschap
Collectief zelfverbruik
Openbare dienstverplichting
Openbare dienstopdracht
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1 Juridische grondslag
Krachtens artikel 30bis, §2, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna
"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."
Met het huidige advies voldoen we aan deze verplichting.
Per e-mail van 21 december 2020 heeft de minister belast met het energie- en waterbeleid
immers aan BRUGEL gevraagd een advies op te stellen betreffende het voorontwerp van
ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004
betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende
oprichting van begrotingsfondsen (hierna "gasordonnantie") met het oog op de omzetting van
richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944, door de regering aangenomen in eerste lezing tijdens
haar zitting van 17 december 2020 (hierna "voorontwerp van ordonnantie").
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2 Inleiding
BRUGEL ondersteunt het streven van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om het huidige
wettelijke kader aan te passen in het licht van de dwingende Europese teksten, de
doelstellingen van het gewest inzake energietransitie evenals de nood aan versterkte
bescherming van de consument.
De regulator kan niet anders dan de aandacht vestigen op de relevantie van de verschillende
voorstellen voor wijzigingen van of toevoegingen aan het voorontwerp van ordonnantie,
inzonderheid maar op niet-exhaustieve wijze de wijzigingen en toevoegingen met betrekking
tot de volgende punten:
-

het stimulerend kader dat is gecreëerd om de energietransitie met
succes uit te voeren:
Om de energietransitie te ondersteunen steunt het voorontwerp van
ordonnantie de productie van hernieuwbare energie via de ontwikkeling van
energiegemeenschappen. BRUGEL looft ook de inspanning die wordt geleverd
om duidelijkheid te verschaffen over de rol van de distributienetbeheerder (hierna
"DNB") bij de transitie evenals de aangebrachte verduidelijkingen wat betreft de
begeleidingsopdracht van de overheid inzake de renovatie van haar vastgoedpark;

-

de hervorming van het bestuur van BRUGEL:
Er dient te worden benadrukt dat de voorstellen in het voorontwerp van
ordonnantie betreffende de wijziging van de bestuursstructuur, de regels die
toepasselijk zijn op zijn raad van bestuur of de versterking van het toezicht door
het Parlement alleen maar kunnen bijdragen tot de verbetering van de efficiënte
werking van BRUGEL en daarmee ook van de elektriciteits-, de gas- en zelfs de
watersector;

-

de omzetting van de Europese richtlijnen 2018/2001 en 2019/944:
Het voorontwerp van ordonnantie is het startpunt van de creatie van een
wettelijk kader voor het verschijnen van nieuwe spelers en nieuwe diensten
(opslag, flexibiliteit, aggregatie, elektrische voertuigen). Het gaat inzonderheid om
de creatie van concepten zoals de energiegemeenschappen, de actieve klant, de
automatisering van rechten. Tevens wordt een kader gecreëerd voor de uitrol
van de slimme meters, wat een noodzakelijke stap is voor het welslagen van de
energietransitie;

-

de verbetering van de informatie en sommige maatregelen ter
bescherming van de consument:
BRUGEL looft het streven van de regering om de procedures en de
informatiekanalen voor de eindklanten te verbeteren, ongeacht of dat gebeurt via
de gratis toegang tot de verbruiksgegevens, de algemene voorwaarden /
facturering van de leveranciers of het online brengen van de gratis simulator van
aanbiedingen.
Bovendien
kan
BRUGEL
niet
anders
dan
de
beschermingsmaatregelen ondersteunen waarin wordt voorzien voor de leden
van energiegemeenschappen en voor actieve klanten. De aangebrachte
verduidelijkingen voor de preventie en behandeling van verbruikssituaties buiten
5 / 56

26/01/2021

het kader van een contract of van verhuizing zijn meer dan noodzakelijk voor een
doeltreffende bescherming van een eindklant die te goeder trouw is.
Tevens verheugt BRUGEL zich over het feit dat een groot deel van de aanbevelingen die hij
formuleerde in zijn advies1 op eigen initiatief 296 betreffende de wijziging van de elektriciteitsen de gasordonnantie met het oog op de omzetting van het "Clean Energy Package" (hierna
"advies 296") in aanmerking werden genomen in het voorontwerp van ordonnantie. Het
huidige document is opgesteld in het licht van voornoemd advies. Voor een meer
gedetailleerde bespreking van sommige thema's zullen we dan ook naar dat advies verwijzen.

1

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2020/nl/ADVIES-296-WIJZIGING-ordonnantieELEKTRICITEIT-GAS-CLEAN-ENERGY.pdf
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3 Thematische analyse van het voorontwerp van
ordonnantie
3.1 Naar een geslaagde energietransitie
In advies 296 noemt BRUGEL de vereisten die volgens hem essentieel zijn om de
energietransitie te ondersteunen, inzonderheid met betrekking tot:


de invoering van een gunstig kader voor de ontwikkeling van
energiegemeenschappen en collectief zelfverbruik (3.1.1) en de
versterking van de rol van de actieve klant;



het wegnemen van belemmeringen voor de uitrol van elektrische voertuigen
(3.1.2);



het scheppen van een gunstig regelgevend kader voor de nieuwe diensten, zoals
flexibiliteit (3.1.3.);



de bevordering van de productie van hernieuwbare energie (3.1.4);



de uitrol van slimme meters (3.1.5.).

BRUGEL benadrukt dat er in het voorwerp van ordonnantie rekening is gehouden met de
meeste van zijn aanbevelingen. De regulator kan zich enkel maar waardering hebben voor
deze benadering, daar hij er diep van overtuigd is dat de aan het wettelijk kader aangebrachte
verbeteringen de eerste stappen zijn in de richting van een geslaagde energietransitie.
Toch is BRUGEL van mening dat de behandeling van bepaalde kwesties zou kunnen worden
verbeterd en nog meer verduidelijkt. We zullen deze punten behandelen volgens de hierboven
beschreven structuur.
3.1.1

Energiegemeenschappen en collectief zelfverbruik
BRUGEL is blij met de verschillende bepalingen die in de ontwerpordonnantie worden
voorgesteld en inzonderheid wat betreft de verduidelijking van de verschillende concepten,
het administratief beheer van de EG, de bescherming van de leden of de begeleiding van
projecten.
Toch wenst BRUGEL enkele belangrijke bijkomende punten onder de aandacht te brengen
die volgens hem essentieel zijn om de opkomst van EG/CZ te ondersteunen. Deze punten
worden hierna uiteengezet:


Een duidelijke definitie van het gebouw voor de actieve klanten die
gezamenlijk handelen:
Het voorontwerp van ordonnantie heeft de regeling van collectief zelfverbruik
omgezet via het concept van actieve klanten die gezamenlijk handelen en zich in
hetzelfde gebouw bevinden. Met andere woorden, collectief zelfverbruik is mogelijk
in een gebouw. Het begrip "gebouw" blijft ook behouden in de lokale
energiegemeenschap. Een gebouw kan echter een verschillende omvang, aansluitingen
of elektrische configuraties hebben.
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Vormen verschillende panden die in één blok zijn gebouwd een gebouw? Vormt één
rij panden met meerdere postnummers eenzelfde gebouw? De term "gebouw" moet
dus worden opgehelderd om de verrichting te kwalificeren en de gevolgen ervan te
identificeren (kennisgeving, vergunning …). BRUGEL stelt bijvoorbeeld voor om het
concept "gebouw" te verbinden met de werkelijkheid van de aansluiting.


Invoering van een verslaggeving aan BRUGEL door de DNB wat betreft
de klanten die samen zelf geproduceerde energie verbruiken (zie p. 9 van
advies 296):
BRUGEL dringt aan op de noodzaak van een dergelijke verslaggeving opdat de
regulator de evolutie van het aantal van deze concepten zou kunnen begrijpen en
volgen teneinde passende conclusies te trekken met betrekking tot de tarieven en de
regelgeving.



De rol van de netbeheerder in de tellingactiviteit
energiegemeenschappen (zie p. 10 van advies 296):

binnen

de

Het voorontwerp van ordonnantie voorziet het monopolie van de DNB/GTNB voor
de tellingactiviteit, met inbegrip van de berekening van de verdeelsleutel van de zelf
geproduceerde energie, ook voor complexe structuren van energiegemeenschappen.
BRUGEL herhaalt zijn argumenten met betrekking tot:



-

de grote impact op het vlak van de tarieven van een dergelijke oplossing voor de
collectiviteit, daar de DNB zeer dure IT-applicaties dient te ontwikkelen,

-

het feit dat een dergelijke niet-flexibele maatregel een rem kan zetten op de
creativiteit en de innovatie die nochtans heel erg nodig zijn voor de ontwikkeling
van energiegemeenschappen.

De verkoop van elektriciteit achter de hoofdmeter
Een historische en gekende beperking in de ontwikkelingsschema's van installaties
voor de productie van groene stroom is het feit dat het voor een derde ontwikkelaar
die niet over een leveringsvergunning beschikt, niet toegelaten is de elektriciteit te
verkopen die zijn installatie produceert en die de gebruiker van de site zelf verbruikt.
Daar de verplichting om een vergunning te verkrijgen een te grote weerslag heeft ten
opzichte van de inzet, zien derde investeerders zich bijgevolg genoodzaakt om de
elektriciteit die het voorwerp is van zelfverbruik op de site gratis af te staan. Deze
situatie doet zich voor terwijl de zelf geproduceerde elektriciteit achter de
hoofdmeter is gebleven en bijgevolg niet op fysieke wijze over het net is vervoerd.
Het zou niet coherent zijn enerzijds actieve klanten en energiegemeenschappen te
ondersteunen en anderzijds deze zware beperking, die gemakkelijk kan worden
opgeheven, te behouden.
BRUGEL heeft al meermaals de aandacht gevestigd op deze problematiek en
recentelijk nog in zijn advies 296, pagina 51.
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BRUGEL beveelt bijgevolg aan de beperking op te heffen die erin bestaat
te beschouwen dat een verkoop van elektriciteit achter de hoofdmeter
onderworpen is aan een leveringsvergunning, door de definitie van
leverancier als volgt aan te passen:
"Leverancier: elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit verkoopt die
over het net wordt vervoerd."


Verantwoordelijkheid inzake balancering
Het voorontwerp van ordonnantie bepaalt dat de energiegemeenschappen moeten
voldoen aan balanceringsregels. Een dergelijke benadering lijkt een getrouwe
omzetting van richtlijn 2019/944 te zijn. We vinden het echter een goed idee om in
de memorie van toelichting of in de commentaar bij de artikelen nader te bepalen dat
deze regels op het federale niveau worden vastgesteld.



Overheden die deelnemen aan de lokale energiegemeenschap
In de huidige staat van het voorontwerp van ordonnantie verlenen de drie types
energiegemeenschappen een rol aan de deelnemende overheden en/of deelnemende
overheden die daadwerkelijk controle uitoefenen. Daar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest nogal wat overheden, instellingen en/of organen telt die verbonden zijn met
het federale en/of Europese niveau, lijkt het interessant hen op te nemen in het
toepassingsgebied van de lokale energiegemeenschap (daar beide andere types
energiegemeenschappen, als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen,
beperkt moeten blijven tot de plaatselijke besturen).
BRUGEL beveelt bijgevolg aan om de federale alsook - eventueel - de
Europese en internationale overheden op te nemen in het
toepassingsgebied van de deelnemers en desgevallend de deelnemers die
daadwerkelijk controle uitoefenen op de lokale energiegemeenschap.



Relevantie van de "lokale" energiegemeenschap
Uit een grondige analyse van de verschillen in het toepassingsgebied, het bestuur en
de activiteiten waarin het voorontwerp van ordonnantie voorziet voor de lokale
energiegemeenschappen, de actieve klanten die op gezamenlijke wijze handelen
evenals de gemeenschappen van hernieuwbare energie blijkt dat de relevantie van de
eerste vorm van energiegemeenschap, i.e. de "lokale" energiegemeenschap, zeer
beperkt of zelfs onbestaande is. In haar huidige staat lijkt deze vorm van gemeenschap
het risico te lopen grotendeels dode letter te blijven.
Zo het immers gaat om deelnemers binnen eenzelfde gebouw, dan is het schema van
actieve klanten die gezamenlijk handelen een aantrekkelijker schema daar het niet de
voorwaarde bevat een rechtspersoon op te richten en bovendien een bredere waaier
van deelnemers alsook van activiteiten mogelijk maakt.
Zo het gaat om deelnemers in verschillende gebouwen die zich echter achter dezelfde
netcabine bevinden, dan laat de hernieuwbare-energiegemeenschap toe activiteiten in
verband met hernieuwbare energie uit te oefenen. De lokale energiegemeenschap
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biedt slechts weinig toegevoegde waarde, tenzij dan wat betreft het eigendom van de
installatie.
De bepaling inzake "grotere flexibiliteit" betreffende het eigendom van de installatie in
de lokale energiegemeenschap biedt ook geen oplossing voor het delen van de
elektriciteit die afkomstig is van een installatie in het bezit van een derde investeerder.
"De lokale energiegemeenschap of een van haar deelnemers is [immers] eigenaar van de
productie-installaties", terwijl de deelnemers zich moeten bevinden "in hetzelfde gebouw
of meerdere gebouwen die zich op het distributienet stroomafwaarts van eenzelfde
netwerkcabine bevinden". Tenzij de derde investeerder zelf een van de gebouwen
binnen de perimeter van de gemeenschap bewoont, sluit dit dus zijn deelname uit.
Zo de lokale energiegemeenschap ertoe bestemd is de modellen met derde
investeerders mogelijk te maken, dan is er reden om het begrip "eigendom" van de
installaties uitdrukkelijk open te stellen voor derden.
BRUGEL beveelt bijgevolg aan, voor de lokale energiegemeenschappen,
de mogelijkheid te bieden dat het eigendom van de productie-installaties
in handen is van derden.


Uitstaptermijnen voor een deelnemer
Het voorontwerp van ordonnantie bepaalt dat de gemeenschap erover waakt dat ze,
wanneer een deelnemer aan een energiegemeenschap niet langer wenst deel te
nemen aan een door de energiegemeenschap georganiseerd delen van elektriciteit,
binnen maximaal drie weken na de datum van het verzoek van de deelnemer stopt
met het delen van elektriciteit met deze laatste ermee, met inachtneming van de
contractuele voorwaarden (uiterlijk op 1 januari 2026 wordt deze termijn
teruggebracht tot 24 uur).
Er is reden om:



-

te onderstrepen dat deze termijnen niet van toepassing zijn voor professionele
klanten,

-

de opzeggingstermijnen te harmoniseren in het geval van actieve klanten die op
gezamenlijke wijze handelen (artikel 13bis §7: één maand) en in het geval van
energiegemeenschappen (artikel 28quindecies: 3 weken).

Inning van de nettarieven, de ODV en de heffingen/belastingen (p. 12 van
advies 296)
Het innen van de nettarieven, de ODV en de heffingen/belastingen via de leverancier
van de afname zou een doorslaggevend element kunnen zijn om mensen ervan te
overtuigen de zelf geproduceerde elektriciteit op gezamenlijke wijze te gebruiken.
Voor een actieve klant die de geproduceerde elektriciteit deelt zou het immers
uiterst lastig zijn om de nettarieven, de ODV en de heffingen/belastingen te gaan
recupereren bij de andere leden. Dit zal een groot obstakel zijn voor de ontwikkeling
van het concept.
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Een overgangsregeling voor de energiegemeenschappen die een afwijking
van BRUGEL hebben verkregen
BRUGEL beveelt aan om in het voorontwerp van ordonnantie een overgangsbepaling
op te nemen die het voor proefprojecten van collectief zelfverbruik die van BRUGEL
een afwijking hebben verkregen vóór de publicatie van de nieuwe ordonnantie
mogelijk zou maken automatisch de vergunning te verkrijgen.

3.1.2

Elektrische voertuigen
Een van de belangrijkste maatregelen waarin de regering in haar Energie-Klimaatplan voorziet,
betreft het verbod op dieselvoertuigen tegen 2030 en op alle benzine- en lpg-voertuigen tegen
2035 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze maatregel zal een transitie van het
Brusselse wagenpark met verbrandingsmotoren naar een elektrisch wagenpark vereisen. Die
transitie kan zich maar voltrekken mits de ontwikkeling van een openbare en private
oplaadinfrastructuur.
In zijn advies 2962 stelde BRUGEL voor om meerdere bepalingen vast te stellen die tot doel
hebben deze transitie te bevorderen. Meerdere van die bepalingen werden inderdaad
opgenomen in het voorontwerp van ordonnantie, zoals de vereenvoudiging van de status van
de oplaadinfrastructuur of de rol van facilitator van SIBELGA.
Als gevolg echter van de historische configuratie van het Brusselse elektriciteitsnet en de
configuratie van het woningbestand in het gewest (grotendeels bestaand uit
appartementsgebouwen), is BRUGEL van mening dat er reden zou zijn om specifieke
maatregelen te treffen om de transitie van het wagenpark en zijn integratie in het
elektriciteitsnet te bevorderen.
Bijgevolg herhaalt BRUGEL zijn aanbevelingen die de regulator al formuleerde in
zijn vorige adviezen:
- de DNB moet de nodige pedagogie aan de dag leggen bij de actoren (meer
bepaald mede-eigendommen) en moet de uitvoering van de verschillende
identificeerbare aansluitingsschema's bevorderen, in samenwerking met
BRUGEL, en zonder discriminatie, in geval van weigering van een verzoek met
betrekking tot een oplaadpunt;
- de DNB moet informatie verstrekken over alternatieve maatregelen;
- de DNB moet ook een verslag bezorgen aan BRUGEL over de weigering van
aanvragen tot aansluiting betreffende een oplaadpunt. Dit verslag moet worden
opgesteld volgens een stramien en een frequentie zoals vastgesteld door de
regulator.
Bovendien vestigde BRUGEL in zijn advies 296 de aandacht van de wetgever op het invoeren
van incentives om het opladen van elektrische voertuigen in private en semipublieke parkings
te bevorderen. In Brussel is er een belangrijk potentieel voor het opladen van elektrische
voertuigen in private en semipublieke parkings. Dit potentieel wordt onvoldoende benut 's

2

Zie hoofdstuk 3.2, pagina's 14, 15 en 16.
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avonds, 's nachts en in gebouwen waarin kantoren zijn ondergebracht. De voorbije maanden
werd BRUGEL aangesproken door sommige operatoren die oplaadpalen wensen te
installeren op private of semipublieke sites via een rechtstreekse aansluiting op de private
elektriciteitsnetten van de beheerders van de betrokken sites en dus niet via het openbare
net van de DNB.
Bijgevolg meent BRUGEL dat het, onder bepaalde voorwaarden en met het oog
op het bevorderen van een snelle ontwikkeling van de oplaadinfrastructuur, zou
passen om toelating te verlenen voor3 de aansluiting van oplaadpalen van een
operator op het elektriciteitsnet van een derde (bv. exploitanten die zich wensen
aan te sluiten op het elektriciteitsnet van een warenhuis, van een beheerder van
parkings …) in plaats van te voorzien in de verplichting om zich aan te sluiten op
het net van de DNB.
Tot slot stelt BRUGEL vast dat het voorontwerp van ordonnantie een nieuwe bepaling
opneemt in artikel 9ter, 21° van de elektriciteitsordonnantie in verband met de inhoud van
het Technisch Reglement Elektriciteit. Volgens deze bepaling moet dit reglement immers "de
voorwaarden [bepalen] waaronder de distributienetbeheerder op basis van objectieve, transparante
en niet-discriminerende technische criteria het opladen van een elektrisch voertuig kan sturen, en het
geleverd vermogen voor het opladen van een elektrisch voertuig of het teruggeleverde vermogen bij
het ontladen van een elektrisch voertuig gedurende een bepaalde periode kan beperken of weigeren
om de veiligheid van het net te waarborgen".
BRUGEL meent dat een dergelijke bepaling niet enkel betrekking zou mogen
hebben op het opladen of ontladen van een elektrisch voertuig, maar ook op de
injectie door productie-installaties of batterijen om de veiligheid van het net te
verzekeren.
In hetzelfde kader voorziet de nieuwe afdeling 3ter van de gewijzigde elektriciteitsordonnantie
in de invoering van een schadevergoeding die de distributienetbeheerder verschuldigd is in
geval van onregelmatige beslissing tot weigering van het geleverd vermogen voor het opladen
van een elektrisch voertuig, van weigering van het geherinjecteerd vermogen voor het
ontladen van een elektrisch voertuig of voor de beperking van die vermogens. Volgens
dezelfde logica als die welke werd gevolgd bij de vorige paragraaf meent BRUGEL dat deze
bepaling ook betrekking zou kunnen hebben op de injectie van productie-installaties of het
geleverd of geïnjecteerd vermogen van batterijen.
BRUGEL wenst de aandacht van de autoriteiten te vestigen op het feit dat de toepassing van
deze bepaling zou kunnen leiden tot een potentiële winstderving bij exploitanten van
laadpalen. Het is dan ook nodig om rekening te houden met deze impact in de strategie van
ontwikkeling van een netwerk van laadpalen.

3

In bepaalde situaties kan het gebeuren dat de aansluiting op een laadpaal die een derde vennootschap
exploiteert op het elektriciteitsnet van de beheerder van een site (warenhuis, private of publieke parkings …),
gemakkelijker is en minder kost dan een aansluiting op het net van de DNB.
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3.1.3

Flexibiliteit en aggregatie
In zijn advies 296 had BRUGEL gewezen op enkele lacunes in het kader van de
flexibiliteitsdiensten in de elektriciteitsordonnantie. BRUGEL is tevreden dat het
voorontwerp van ordonnantie voorziet in een aangepast en vrij volledig kader voor de
flexibiliteit, maar wenst toch nog enkele belangrijke opmerkingen te formuleren:


Overlapping van de activiteiten van de flexibiliteitsleverancier en de
aankoopgroepering:

BRUGEL stelt vast dat het voorontwerp van ordonnantie een onderscheid maakt tussen de
activiteit van een leverancier van flexibiliteitsdiensten en die van een aankoopgroepering wat
betreft de toepasselijke regeling. Voor deze twee types van actoren bestaat er immers een
verschillende regeling wat betreft hun verplichtingen. Zo moet de leverancier van
flexibiliteitsdiensten beschikken over een vergunning om flexibiliteitsdiensten te leveren
terwijl een aankoopgroepering zich enkel dient aan te melden bij BRUGEL. Voorts is enkel
de aankoopgroepering verplicht een aanbieding te doen binnen de termijn van 10 dagen
vanaf de aanvraag.
BRUGEL meent dat de rollen van deze twee actoren elkaar overlappen en dat er een risico
van verwarring tussen beide bestaat. Een leverancier van flexibiliteitsdiensten moet immers
de ladingen (of producties) aggregeren om de flexibiliteit te valoriseren van de klanten die
in laagspanning aangesloten zijn op het distributienet, daar de flexibiliteitsproducten een
minimale hoeveelheid energie (of vermogen) vereisen om te kunnen deelnemen aan de
flexibiliteitsmarkten, zoals de ondersteunende diensten van de TNB.
Bovendien nemen meerdere bepalingen van richtlijn 2019/944 de flexibiliteitsdiensten op in
de activiteiten van de aankoopgroepering, inzonderheid overweging 39, artikel 12, 1 en 3
evenals artikel 17 die voorzien in een kader voor de actieve deelname van de vraag door de
aggregatie aan alle elektriciteitsmarkten, met inbegrip van de verplichting om financieel
verantwoordelijk te zijn voor de onevenwichten waartoe de marktspelers die de aggregatie
toepassen aanleiding geven.
Rekening gehouden met het voorgaande beveelt BRUGEL aan om de
regelingen voor enerzijds de leveranciers van flexibiliteitsdiensten en
anderzijds de aankoopgroeperingen samen te voegen tot een enkele regeling
en daarbij een duidelijk onderscheid te maken tussen de activiteiten van de
leverancier en de aankoopgroepering. Het eenvoudigste middel bestaat erin
de activiteit van aggregatie, met inbegrip van de valorisatie van de producties
met uitsluiting van de levering, op te nemen in de flexibiliteitsdiensten.
Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om de volgende wijzigingen door te voeren:
-

Integratie van de aggregatiediensten in de flexibiliteitsdiensten. Dit houdt in dat
artikel 2, 48° als volgt wordt aangepast: "leverancier van flexibiliteitsdiensten: elke
natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of als tussenpersoon flexibiliteits- of
aggregatiediensten levert aan een of meerdere kopers van flexibiliteits- of
aggregatiediensten";

-

De levering van elektriciteit uitsluiten van de activiteit van aggregatie met het oog
op het behoud van de beschermingsregeling voor de levering aan de klanten. Dit
betekent dat artikel 2, 49° als volgt moet worden aangepast: "aggregatiedienst:
aangeboden dienst die de belasting en/of de opgewekte elektriciteit van verschillende
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afnemers combineert met het oog op de verkoop, de aankoop of de veiling op eender
welke elektriciteitsmarkt, met uitsluiting van de levering."
-

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de definitie van aankoopgroepering
zoals opgenomen in artikel 2, 50° niet langer noodzakelijk.

-

Er zijn vandaag al leveranciers van flexibiliteitsdiensten actief op de markt en dus
is er reden om hun activiteiten snel te regulariseren door in eerste instantie een
aangifte en vervolgens de toekenning van een vergunning om flexibiliteitsdiensten
te leveren. Er wordt dus voorgesteld om artikel 26sexies, §1 van de
elektriciteitsordonnantie als volgt te wijzigen: "De leverancier van
flexibiliteitsdiensten die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakt zich bij
Brugel kenbaar voorafgaand aan de toekenning van een vergunning tot levering van
flexibiliteitsdiensten. Brugel publiceert de modaliteiten van deze aangifte op zijn
website."
Bovendien beveelt BRUGEL aan om een aantal bepalingen met betrekking tot de
aankoopgroepering op te nemen in de lijst van verplichtingen en rechten van de
leveranciers van flexibiliteitsdiensten, en wel als volgt:
o

De aanpassing van artikel 26sexies,§ 2, van de elektriciteitsordonnantie
zoals gewijzigd: "Brugel stelt de aanvrager, de minister en Leefmilieu Brussel
uiterlijk binnen de dertig dagen na de aangifte in kennis van de aangifte." en
van paragraaf 3 "§ 3. De leverancier van flexibiliteitsdiensten heeft het recht
om de elektriciteitsmarkt te betreden zonder de toestemming van een andere
speler op de elektriciteitsmarkt.".

o

De aanpassing van artikel 26septies.,§ 1 van de elektriciteitsordonnantie
zoals gewijzigd, als volgt: "Zonder op enigerlei wijze te kunnen discrimineren,
met name op het vlak van kosten, investering en tijd, zorgt de leverancier van
flexibiliteitsdiensten ervoor:
1° als een netgebruiker met inachtneming van de contractuele voorwaarden
wenst te veranderen van leverancier van flexibiliteitsdiensten, deze verandering
kosteloos door te voeren binnen een termijn van maximaal drie weken vanaf
de datum van het verzoek van de netgebruiker;
2° elke netgebruiker die hierom verzoekt, ten minste eenmaal per
factureringsperiode kosteloos de relevante gegevens betreffende zijn deelname
aan de aggregatie- of flexibiliteitsdiensten te verstrekken, alsook alle
persoonsgegevens in zijn bestanden.
§ 2. De leveranciers van flexibiliteitsdiensten stellen Brugel in kennis van
de algemene voorwaarden van de door hen aangeboden contracten van
flexibiliteitsdiensten of aggregatiecontracten en de eventuele wijzigingen ervan,
zodat de regulator kan nagaan of ze in regel zijn met deze ordonnantie en
haar uitvoeringsbesluiten."

o

De aanpassing van artikel 26octies van de gewijzigde
elektriciteitsordonnantie: "Netgebruikers die een contract hebben
gesloten met een leverancier van flexibiliteitsdiensten, mogen niet te
14 / 56

26/01/2021

maken krijgen met buitensporige en discriminerende technische en
administratieve vereisten, procedures, sancties of betalingen vanwege
hun elektriciteitsleveranciers.
-



Rekening gehouden met wat voorafgaat, is de bepaling zoals opgenomen in artikel
30bis, §2, 39° van de gewijzigde elektriciteitsordonnantie niet langer noodzakelijk.

Verplichting tot aanbieding voor de aankoopgroepering:

Artikel 26septies, §1, van het voorontwerp van ordonnantie voorziet in een verplichting voor
aankoopgroeperingen om binnen een termijn van tien werkdagen een voorstel te doen.
BRUGEL meent dat dit geen redelijke verplichting is, inzonderheid voor de diensten in
verband met het beheer van de aanvraag (flexibiliteitsdiensten). Hoewel elke netgebruiker
het recht zou moeten hebben een aggregatiecontract te sluiten, is het op technisch of
economisch vlak niet altijd haalbaar een voorstel van diensten te eisen binnen een termijn
van 10 dagen vanaf de aanvraag voor andere diensten dan levering. Voor die andere diensten
hebben de technische voorwaarden in verband met de installatie van de klant
(kwartuurtelling, voorafgaande certificering door de DNB) en de voorwaarden van toegang
tot de markten (specificatie van de flexibiliteitsproducten) tot gevolg dat de verplichting om
binnen een termijn van 10 dagen een voorstel te doen niet redelijk is en zelfs een obstakel
vormt voor de ontwikkeling van de actieve deelname van de vraag. Opdat er geen impact
zou zijn op de beschermingsregeling van de klanten voor de elektriciteitslevering, is er reden
om de activiteit van elektriciteitslevering uit te sluiten van de aggregatiediensten, zoals
hierboven wordt voorgesteld.

Rekening gehouden met wat voorafgaat, beveelt BRUGEL aan om de
verplichting te schrappen die erin bestaat een voorstel te doen voor de
andere diensten dan de diensten van levering.



Artikel 5, §1 en artikel 7, §1 van de elektriciteitsordonnantie zoals
gewijzigd

Volgens BRUGEL moeten de punten 12°, a) en b) van voornoemde artikelen van de
elektriciteitsordonnantie worden herzien. In sommige situaties kan het feit te voorzien in
een exclusieve bevoegdheid van de netbeheerders om berekeningen te maken van de
volumes aan flexibiliteitsdiensten een obstakel vormen voor de ontwikkeling van de
flexibiliteit in het BHG. Een dergelijke strikte formulering zal bijvoorbeeld de ontwikkeling
verhinderen van flexibiliteit die een slimme toepassing levert in een woning in Brussel.
Er bestaan ook situaties waarbij de beheerder geen tellingen kan verrichten daar zijn meter
daartoe technisch gezien niet in staat is. BRUGEL kan bepaalde producten van ELIA noemen
waarvoor deze situatie zich nu al voordoet.
Bijgevolg is er volgens BRUGEL reden om de woorden "met inbegrip van de berekening" te
schrappen uit voornoemde artikelen, daar alle activiteiten die de beheerders uitvoeren op
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het vlak van telling in het kader van de flexibiliteit kunnen worden uitgevoerd via de
opdracht van "verwerken van de meetgegevens die het resultaat zijn van de flexibiliteit en de
aggregatie".
Dezelfde opmerking geldt bovendien voor punt "a) het meten van de elektriciteitsstromen".
Volgens BRUGEL moet dit punt eveneens worden geschrapt.
In een streven naar samenhang en met het oog op de gelijke behandeling van de
netbeheerders beveelt BRUGEL aan om een nieuw punt 14° toe te voegen aan artikel 5,
§1, naar het voorbeeld van punt 12° van artikel 7,§1, van de elektriciteitsordonnantie.


Artikel 5, §8 en artikel 7, §8 van de elektriciteitsordonnantie zoals
gewijzigd

Artikel 5, §8 van de elektriciteitsordonnantie zoals gewijzigd voorziet in een verplichting
voor de GTNB en de DNB om de technische specificaties op te stellen met betrekking tot
de toegang tot de markten voor de handel in ondersteunende diensten en
flexibiliteitsdiensten voor hun net. BRUGEL wijst erop dat de flexibiliteitsdiensten mogen
worden gebruikt door meerdere actoren (TNB, DNB, BRP) en voor verschillende
behoeften (balancering, capaciteitsreserves, congestie en ondersteunende diensten van
spanningsregeling) zoals vermeld in artikel 17, punt 5 van richtlijn 2019/944 (vaststelling van
de technische eisen op alle elektriciteitsmarkten). Er is dus geen reden om deze
technische specificaties te beperken tot enkel de diensten voor de netten van de GTNB of
de DNB. Bovendien moeten, op grond van dezelfde bepaling van richtlijn 2019/944, de
technische specificaties steunen op de eisen van de markt en de mogelijkheden van
vraagrespons zoals vermeld in de richtlijn (artikel 17, punt 5).
BRUGEL beveelt aan om voornoemde artikelen als volgt te herformuleren:
"Artikel 5, § 8: "In het kader van een transparant en participatief proces dat de aan
zijn net aangesloten netgebruikers en de betrokken marktspelers en de gewestelijke
transmissienetbeheerder omvat, legt de distributienetbeheerder de technische
specificaties vast voor de toegang tot en de deelname aan markten voor handel in
ondersteunende diensten en flexibiliteitsdiensten voor zijn net, na goedkeuring door
Brugel, voor de op zijn net aangesloten gebruikers. Deze technische specificaties zijn
gebaseerd op de technische eisen van deze markten en de capaciteiten van
vraagrespons." In dit geval is het niet nodig de DNB te raadplegen om deze
specificaties op te stellen, daar ze enkel toepasselijk zijn voor de klanten die
aangesloten zijn op het net van de GTNB.
Artikel 7, § 8: "In het kader van een transparant en participatief proces dat de aan
zijn net aangesloten netgebruikers en de betrokken marktspelers en de
transmissienetbeheerder en de gewestelijke transmissienetbeheerder omvat, legt de
distributienetbeheerder de technische specificaties vast voor de toegang tot en de
deelname aan markten voor handel in ondersteunende diensten en
flexibiliteitsdiensten voor de op zijn net aangesloten gebruikers. Deze technische
specificaties zijn gebaseerd op de technische eisen van deze markten en van de
capaciteiten van vraagrespons ".
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3.1.4

Productie van hernieuwbare energie


Certificaat van garantie van oorsprong versus garanties van oorsprong

Er bestaat een historische incoherentie die aanleiding kan geven tot verwarring tussen enerzijds
het "certificaat van garantie van oorsprong" en anderzijds de "garanties van oorsprong". Het eerste
heeft betrekking op het "attest van certificering" zoals bedoeld in het besluit inzake groene
stroom.
Daarom beveelt BRUGEL aan om elke verwijzing naar het certificaat van
garantie van oorsprong in artikel 27 §2, te schrappen en te vervangen door
"certificeringsattest".


Uitbreiding van het toepassingsgebied van de garanties van oorsprong

De Europese richtlijn 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen (RED II) breidt het toepassingsgebied van de garanties van
oorsprong uit tot elektriciteit, gas (met inbegrip van waterstof) alsook tot verwarming en
koeling afkomstig van HEB (artikel 19.7). De huidige teksten voorzien inderdaad in de invoering
van GO voor elektriciteit, gas (zonder uitdrukkelijk waterstof te vermelden) en verwarming en
koeling, maar de richtlijn laat de deuren openstaan voor de creatie van garanties van oorsprong
voor andere energiebronnen. In artikel 19.2 bepaalt de richtlijn ook nog dat de "lidstaten
maatregelen [kunnen] nemen opdat garanties van oorsprong worden afgegeven voor energie uit niethernieuwbare bronnen". Dergelijke garanties van oorsprong zouden meer bepaald kunnen
worden gebruikt om nauwkeurige informatie te verstrekken over de energiemix van de
leveranciers. Het is ook belangrijk erop te wijzen dat er al raadplegingen gaande zijn met het
oog op de herziening van de richtlijn, waarbij de klemtoon momenteel wordt gelegd op de rol
die waterstof afkomstig van hernieuwbare energiebronnen speelt in de energietransitie, maar
ook op het belang van een betere kennis van de energiemix van de lidstaten teneinde de
doelstellingen inzake hernieuwbare energiebronnen vlotter te verwezenlijken. Het is dan ook
aannemelijk dat de garanties van oorsprong in de toekomst zullen worden uitgebreid tot andere
energiedragers en daarom lijkt het essentieel nu al in deze mogelijkheid te voorzien in de
Brusselse wetgeving. Deze benadering zou kunnen worden gevolgd door een vrij algemene
definitie van een garantie van oorsprong vast te stellen, zonder vermelding van de energiedrager
die de regering dan nader zou bepalen in functie van de evolutie van de Europese wetgeving.
Een dergelijke benadering zal bevorderlijk zijn voor de invoering van de toekomstige GO en zal
zich aldus snel schikken naar de Europese eisen ter zake. Dit zal het voor BRUGEL ook mogelijk
maken het voortouw te nemen en zich voor te bereiden op het beheer van deze nieuwe GO
door de noodzakelijke IT-tools en IT-infrastructuur te ontwikkelen.
Op zijn minst zou waterstof uit hernieuwbare energiebronnen uitdrukkelijk moeten worden
vermeld in het huidige voorontwerp van ordonnantie, waarmee wordt voorzien in de creatie
van GO voor gas en de noodzaak wordt vermeden om de ordonnantie op zeer korte termijn
te wijzigen om deze GO op te nemen.
Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om het toepassingsgebied van de definitie van de
garantie van oorsprong te verruimen en het gewest aldus uit te rusten met een
algemeen systeem van garanties van oorsprong dat zich vlot laat aanpassen om er
alle huidige en toekomstige energiebronnen in op te nemen.
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BRUGEL als Issuing Body voor de Garanties van Oorsprong

Momenteel heeft de regering BRUGEL via de elektriciteitsordonnantie aangewezen als de
bevoegde instantie voor de afgifte van de groenestroomcertificaten. Dezelfde bevoegdheid
moet worden verleend voor de afgifte en het beheer van de GO, via de verschillende
ordonnanties tot invoering van de GO voor elektriciteit, gas, verwarming en koeling. BRUGEL
heeft jarenlange ervaring met de GO voor elektriciteit. De regulator heeft de tools
ontwikkeld die nodig zijn voor een doeltreffend beheer van de GO en neemt op actieve wijze
deel aan de activiteiten van de Association of Issuing Bodies, de Europese vereniging die de
GO beheert en hun uitwisseling bevordert tussen de verschillende Europese landen en regio's
overeenkomstig de geldende wetgeving. Met de aanwijzing van BRUGEL als bevoegde
instantie zou de regering niet enkel een feitelijke toestand bekrachtigen maar ook de rol van
BRUGEL versterken in de bevordering en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.
Door de zaken aldus duidelijk te stellen zou de regulator op serene wijze kunnen werken aan
de ontwikkeling en de verbetering van de tools in verband met de GO. BRUGEL ziet erop
toe dat de leveranciers voldoen aan hun verplichtingen in het domein van groene stroom en
van communicatie van de energiemix.
Bijgevolg wenst BRUGEL te worden aangewezen als bevoegde instantie voor de
afgifte en het beheer van de garanties van oorsprong voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en dat in zowel de elektriciteits- als de gasordonnantie.


Verplichtingen inzake communicatie van de energiemix

De Europese richtlijn 2019/944 verklaart in Bijlage 1, punt 5 dat de "leveranciers in de facturen
de bijdrage vaststellen van elke energiebron tot de hoeveelheid door de eindafnemer gekochte
elektriciteit krachtens het contract voor elektriciteitslevering (communicatie wat betreft het product)".
Deze verplichting, die in het federale recht is omgezet, is nog niet in de Brusselse wetgeving
opgenomen, maar zou een duidelijker beeld geven van de gewestelijke energiemix, met inbegrip
van de bijdrage van elke energiebron.
Momenteel hoeven leveranciers alleen maar te communiceren over de levering van elektriciteit
uit hernieuwbare energiebronnen en moeten zij hun groene levering rechtvaardigen met
garanties van oorsprong. Hoewel het moeilijk is om voor alle energiebronnen in een dergelijk
mechanisme te voorzien, zou het nuttig zijn te overwegen om de leveranciers te vragen in hun
facturen en in alle gedrukte en elektronische promotiemateriaal informatie op te nemen over
de samenstelling van de energiemix die het afgelopen jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is gebruikt, alsook over de milieu-impact van de energie- of gasproductie, afhankelijk van de
gebruikte bronnen, in overeenstemming met EU-richtlijn 2019/944.
BRUGEL zal bevoegd zijn om na te gaan of de informatie die de leverancier aan zijn klanten
verstrekt, betrouwbaar is, zoals reeds het geval is voor hernieuwbare energiebronnen.
Deze communicatieverplichting moet niet alleen betrekking hebben op elektriciteit, maar ook
op gas (inclusief waterstof), verwarming en koeling.

18 / 56

26/01/2021

BRUGEL beveelt dan ook aan om in de wetgeving de verplichting voor de
leveranciers op te nemen om de volgende informatie ter beschikking van de
eindklanten te stellen:
a) in hun facturen of in de bijlagen:
- het aandeel van elke energiebron in de energiemix van het (de) product(en)
waarop de factuur betrekking heeft;
- een verklaring waaruit blijkt dat er garanties van oorsprong zijn afgegeven bij
BRUGEL voor de elektriciteit die wordt geleverd op basis van hernieuwbare
energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.
b) in hun facturen en op alle gedrukt en elektronisch promotiemateriaal, of in
de vorm van een duidelijke verwijzing in deze documenten:
- de bijdrage van elke energiebron in de totale energiemix die de leverancier in
het voorgaande jaar heeft gebruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- de informatie betreffende de milieu-impact, ten minste wat betreft de CO2emissies en het radioactief afval die het gevolg zijn van de productie van
elektriciteit / gas / verwarming en koeling in functie van de energiebronnen van
de totale energiemix van de leverancier tijdens het afgelopen jaar;
Bovendien beveelt BRUGEL aan om een informatieplicht van de leverancier ten
opzichte van zijn klanten op te nemen indien de energiemix van de levering
wordt gewijzigd ten opzichte van wat contractueel is overeengekomen.


Rekening houden met de Garanties van Oorsprong in het mechanisme van
energiesteun en -integratie

De volgende twee bepalingen van EU-richtlijn 2018/2001 zouden moeten worden omgezet:
1) het feit geen dubbeltellingen te verrichten, wat bijzonder belangrijk is voor de energieintegratie (bv. overgang van een garantie van oorsprong voor gas naar een andere garantie
van oorsprong voor verwarming). Artikel 19.2, §2 bepaalt immers wat volgt: "De lidstaten
zorgen ervoor dat er geen dubbeltellingen zijn voor dezelfde eenheid energie uit hernieuwbare
bronnen."
2) in het steunmechanisme rekening houden met de prijs van de toegekende garanties van
oorsprong. Artikel 19.2, §3 van de richtlijn bepaalt immers: "De lidstaten zorgen ervoor dat,
wanneer een producent financiële steun uit een steunregeling ontvangt, in de desbetreffende
steunregeling terdege rekening wordt gehouden met de marktwaarde van de garantie van
oorsprong voor diezelfde geproduceerde energie."
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Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om artikel 27 van de elektriciteitsordonnantie en
artikel 22ter van de gasordonnantie als volgt aan te vullen:
-

"Er mogen geen dubbeltellingen zijn voor dezelfde eenheid energie uit hernieuwbare
bronnen. De regering stelt, op advies van BRUGEL, de nadere omzettingsregels
tussen de verschillende energiedragers vast."

-

"Wanneer een producent financiële steun via een steunregeling ontvangt, wordt in
de desbetreffende steunregeling terdege rekening gehouden met de marktwaarde
van de garantie van oorsprong voor diezelfde geproduceerde energie. De regering
stelt de nadere regels vast wat betreft dit principe van rekening houden."


Steunmechanisme
energiebronnen

voor

het

gebruik

van

gas

uit

hernieuwbare

Het voorontwerp van gasordonnantie, hoofdstuk VIbis, voorziet in steunmechanismen voor
de productie en injectie van gas afkomstig van hernieuwbare energiebronnen maar zegt niets
over de mechanismen om de overgang naar het gebruik van gas, met inbegrip van waterstof,
uit hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. De productiecapaciteit van het gewest is
echter zeer laag terwijl er anderzijds zeer veel gas wordt gebruikt. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat gas ook tijdens de komende 10 tot 30 jaar een belangrijke energiedrager
voor het gewest zal blijven. Het lijkt bijgevolg essentieel om een steunmechanisme te creëren
om de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen, daar dit immers
zou bijdragen tot de verbetering van de koolstofvoetafdruk van het gewest.
Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om aangepaste steunmechanismen te
ontwikkelen om het verbruik van gas, met inbegrip van waterstof, uit
hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen en te ondersteunen (bv. een in
de levering op te nemen % biogas).


Afkoop van geïnjecteerde elektriciteit

Artikel 27, §3, van de elektriciteitsordonnantie bepaalt: "Indien de onder paragraaf 1 bedoelde
producenten er niet in slagen hun hele productie te verkopen, is de leverancier die verantwoordelijk
is voor het afname- en/of injectiepunt, verplicht tot zijn beste aanbod doen voor de aankoop van de
elektriciteitsoverschotten die overeenkomstig paragraaf 1 werden geproduceerd. Het mag geen
negatief aanbod of nulprijs betreffen."
In de feiten is er geen uitwerking gegeven aan deze bepaling zodat ze gedurende vele jaren
dode letter is gebleven. Om de injectie van zijn elektriciteitsproductie door te verkopen, is
een producent verplicht een contract inzake aankoopverplichting te sluiten met een
leverancier. Bij gebrek aan een terugkoopcontract wordt een producent wiens installatie een
capaciteit van meer dan 5 kVA heeft, niet vergoed voor de overtollige productie die hij in het
netwerk injecteert. Deze injectie compenseert de netverliezen.
De aangekondigde volledige stopzetting van het compensatiemechanisme zal binnenkort ook
van toepassing zijn voor producenten wier installatie een vermogen van minder dan 5 kVA
heeft. In Vlaanderen bestaan er meerdere aanbiedingen tot afkoop van elektriciteitsinjectie
voor zowel particulieren als bedrijven. Daaruit blijkt dat de leveranciers wel degelijk bereid
zijn om deze elektriciteitsinjectie terug te kopen en er lijken dan ook geen onoverkomelijke
technisch-juridische obstakels meer te bestaan. Deze bereidheid bestaat ook in het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest. Daarom zouden de door de leveranciers voorgestelde contracten
voor de terugkoop van elektriciteitsinjectie moeten voldoen aan de regels van een
concurrerende markt, zonder dat er verplichtingen hoeven te worden vastgesteld.
BRUGEL beveelt bijgevolg aan om artikel 27, §3 van de elektriciteitsordonnantie
te schrappen.


Volume voor de berekening
groenestroomcertificaten

van

het

aantal

af

te

geven

Het quotum aan groenestroomcertificaten wordt momenteel berekend door rekening te
houden met het "totaal van de leveringen aan in aanmerking komende klanten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, uitgedrukt in MWh". Daar het quotum tegen 28 februari van elk jaar ter
kennis van de leveranciers moet worden gebracht, komt dit "totaal van de leveringen" in de
praktijk overeen met het toewijzingsvolume van de geleverde elektriciteit.
In dit verband en als gevolg van het feit dat de quota door de jaren op lineaire wijze stijgen,
waardoor ook de financiële stromen in verband daarmee groter worden, interpelleren de
leveranciers de regulatoren al enkele jaren met betrekking tot de noodzaak om de
gereconcilieerde elektriciteitsvolumes op te nemen in de berekening van de quota. Er wordt
immers een financiële reconciliëring doorgevoerd tussen de leveranciers, op basis van de op
tijd en stond uitgevoerde meterlezingen, maar tot vandaag was de berekening van de
groenestroomcertificaten niet opgenomen in het toepassingsgebied van deze reconciliëring.
Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om in artikel 1 van artikel 28, §1, van de
elektriciteitsordonnantie
de
volgende
alinea
toe
te
voegen:
"Het totale volume van de leveringen wordt berekend op basis van de door de
netbeheerders verstrekte toewijzingsgegevens. Op voorstel van en na overleg met de
marktspelers kan BRUGEL een correctie opnemen in de berekening van het aantal
aan deze organisatie af te geven groenestroomcertificaten, om rekening te houden
met de reconciliëringsvolumes. Na afloop van een openbare raadpleging kan
BRUGEL een besluit nemen waarin de modaliteiten van deze rectificatie nader
worden toegelicht.

3.1.5

Slimme meters
Het voorontwerp van ordonnantie stelt een nieuw kader vast voor de uitrol van de slimme
meters dat rekening houdt met vele aanbevelingen die BRUGEL heeft gepubliceerd in zijn
advies op eigen initiatief 313 betreffende de uitrol van de verbonden meters in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Als voorbeelden kan BRUGEL verwijzen naar het opheffen van de
verplichting inzake installatie van de slimme meters voor het gasnet en naar een wijziging van
het systeem van toestemming.
BRUGEL heeft echter enkele opmerkingen bij het voorgestelde kader:
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Wat betreft artikel 26decies van de elektriciteitsordonnantie zoals
gewijzigd

-

§2, laatste lid: een meter die het voorwerp is van een aanvraag vanwege de DNG
wordt ten laatste binnen de vier maanden volgend op de indiening van de aanvraag
geplaatst. BRUGEL formuleert een aanbeveling betreffende de mogelijkheid om een
kortere termijn op te leggen in het Technisch Reglement Elektriciteit met als doel
rekening te houden met de evolutie van het tempo van de uitrol en de
beschikbaarheid van de aanbiedingen van diensten.

-

§5: rekening gehouden met de specifieke kenmerken van ons gewest, inzonderheid
wat betreft de meetkasten in appartementsgebouwen en de verhoudingen
huurders/eigenaars die de toegang tot de contactgegevens van de eigenaars
bemoeilijken, brengt de eis inzake individuele toestemming voor de installatie van een
slimme meter, in de gevallen zoals bedoeld in paragraaf 3, het risico mee afbreuk te
doen aan het recht van de andere gebruikers om te beschikken over een slimme
meter. BRUGEL beveelt aan te voorzien in de eis van toestemming vanwege de
vereniging van eigenaars die wordt verkregen volgens haar regels van goed
bestuur.

-

§7: BRUGEL stelt vast dat de afwijking van paragraaf 6 de prosumers noch de
gebruikers omvat die deelnemen aan een deling van elektriciteit of de overtollige zelf
geproduceerde elektriciteit kopen of verkopen. De communicatie op afstand van
de kwartuurstanden is noodzakelijk voor deze categorieën van gebruikers.
Algemener beveelt BRUGEL aan om de communicatie met de slimme meter niet te
blokkeren voor alle gebruikers die beschikken over uitrustingen die in beide
richtingen kunnen communiceren met het net (afname en injectie).

-

§9: Deze paragraaf voorziet in een jaarlijkse verslaggeving aan de regering
betreffende de staat van de uitrol. In het kader van de uitvoering van zijn opdrachten
en verplichtingen meent BRUGEL dat het nodig is dat deze verplichte jaarlijkse
verslaggeving ook aan de regulator wordt bezorgd. In zijn recente adviezen heeft
BRUGEL overigens gepleit voor een dergelijke verplichte verslaggeving. Deze
verslaggeving zou het voor de regulator ook mogelijk maken om zijn verplichting
inzake verslaggeving aan Leefmilieu Brussel zoals bedoeld in artikel 25bis §3 vlotter
na te leven. Bovendien beveelt BRUGEL aan om de datum van mededeling van het
verslag aan te passen om die datum te doen samenvallen met de datum van afgifte van
de ontwerpen van investeringsplannen van de DNB. Deze ontwerpen worden immers
beschikbaar gesteld in het kader van een openbare raadpleging en worden voor advies
aan BRUGEL overgelegd alvorens de regering ze dient goed te keuren. Het is dus
belangrijk dat deze jaarlijkse verslaggeving wordt opgenomen in de ontwerpen van
investeringsplannen.



Wat
betreft
artikel
elektriciteitsordonnantie

26undecies,

§3

van

de

gewijzigde

BRUGEL vindt het passend dat de mogelijkheid om het piekverbruik te meten wordt
opgenomen in de functionaliteiten van de slimme meter. Deze meting zou het
mogelijk kunnen maken het piekverbruik te factureren (al van toepassing bij sommige
gebruikers die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet en beschikken over een
AMR-meter). Dit kan noodzakelijk blijken in toekomstige gevallen van gebruik zoals
dat van de energiegemeenschappen met als doel hun impact op het net te
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verminderen. BRUGEL beveelt bijgevolg aan om deze functionaliteit toe te voegen
aan de lijst van vereiste functionaliteiten in bijlage 6.


Wat
betreft
artikel
elektriciteitsordonnantie

26quattuordecies

van

de

gewijzigde

Een van de aanbevelingen van de studie van BRUGEL betreffende de uitrol van de
slimme meters in het BHG heeft betrekking op de periodieke uitvoering van een
impactanalyse volgens het schema DPIA (Data Protection Impact Assessment) dat
door
de
AVG
wordt
opgelegd.
Deze
evaluatie
van
de
gegevensbeschermingsmaatregelen moet ervoor zorgen dat de bescherming van de
persoonsgegevens continu is verzekerd. BRUGEL beveelt aan een dergelijke
impactanalyse in de elektriciteitsordonnantie in te voeren voor de DNB.


Met betrekking tot de evaluatie van de uitrol van de slimme meters
BRUGEL looft het feit dat er periodiek wordt voorzien in een evaluatie van de uitrol.
Deze evaluatie heeft betrekking op de milieu-, sociale, technische en economische
aspecten van de uitrol. Volgens BRUGEL past het echter om er in deze context op te
wijzen dat artikel 19 en bijlage II van richtlijn 2019/944 voorzien in een kader voor
deze evaluaties en in de frequentie van hun herziening in het geval van een negatieve
evaluatie ("... ten minste om de vier jaar en zelfs vaker in functie van de significante
wijzigingen in de onderliggende hypothesen en van de evolutie van de technologieën
en de markt." – artikel 19.5). Deze preciseringen moeten worden toegevoegd in
artikel 26decies van de gewijzigde elektriciteitsordonnantie.

3.1.6

Afwijkend kader voor vernieuwende projecten
BRUGEL neemt akte van de beperking van de perimeter van het regelgevend kader, wat
betreft zowel de bepalingen waarvan mag worden afgeweken (exclusieve opdrachten en
competenties van de regulator) als het toepassingsgebied van de vernieuwende projecten (het
delen van elektriciteit en de energiegemeenschappen, de projecten in verband met
hernieuwbaar gas of de vernieuwende projecten die tot doel hebben oplossingen uit te
werken om energiearmoede te verminderen). Wat betreft het type vernieuwende projecten
echter is BRUGEL ervan overtuigd dat het in het kader van de producten en diensten die
worden voorgesteld om de energietransitie te versnellen nuttig is om de perimeter te
verruimen van de vernieuwende projecten die afwijkingen mogen vragen. Het lijkt immers
belangrijk om meer bepaald projecten in verband met flexibiliteit, erkenningsdiensten en het
opladen van elektrische voertuigen niet uit te sluiten.
BRUGEL beveelt bijgevolg aan om het toepassingsgebied van de vernieuwende
projecten die afwijkingen mogen vragen uit te breiden tot de projecten in
verband met flexibiliteit, de erkenningsdiensten en het opladen van elektrische
voertuigen.
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3.2 Versterking van de onafhankelijkheid en de opdrachten van de
regulator
In zijn advies 296 beval BRUGEL ook aan om zijn onafhankelijkheid en zijn opdrachten
te versterken, inzonderheid via de volgende punten:


zijn bestuursstructuur zou moeten worden herzien;



zijn exclusieve bevoegdheden zouden moeten worden bekrachtigd
evenals de nieuwe bevoegdheden die krachtens het CEP aan BRUGEL
toekomen;



de ter beschikking gestelde controle-instrumenten moeten doeltreffend
zijn, meer bepaald met betrekking tot de tarieven, het
investeringsplan
en
de
kosten
van
de
openbaredienstopdrachten, met inbegrip van de openbare
verlichting;



de regulator zou administratieve sancties moeten kunnen opleggen
aan elke speler die zich niet houdt aan het wettelijk kader dat van
toepassing is op de energiemarkt, volgens een duidelijke en
transparante procedure.

BRUGEL benadrukt dat er in het voorontwerp van ordonnantie rekening is gehouden met de
meeste van zijn vragen. In de volgende punten neemt BRUGEL verbeteringen en bijkomende
verplichtingen op die de goede werking van de regulator en de energiemarkt moeten
garanderen.

3.2.1

Hervorming van BRUGEL
Algemene beschouwingen
BRUGEL is verheugd over de hervorming van zijn bestuursstructuur waartoe de regering het
initiatief heeft genomen. De meeste voorstellen die BRUGEL had geformuleerd, zijn terug te
vinden in de ontwerpordonnantie. Terwijl er kan worden beschouwd dat sommige van de
niet overgenomen voorstellen geen kritiek belang hebben, is dat voor andere voorstellen wel
het geval.
Zo bepaalt de tekst uitdrukkelijk dat de "RvB […] verantwoordelijk [is] voor alle door BRUGEL
genomen beslissingen." (art. 30bis, §6, lid 1), waarbij het tweede lid wordt aangevuld met een
delegatie die zich beperkt tot de "bevoegdheden inzake dagelijks beheer" en dat meer bepaald
"niet mogen worden gedelegeerd" de bevoegdheden "van goedkeuring van adviezen […] met een
niet strikt operationele reikwijdte".
In de memorie van toelichting vinden we nadere uitleg over de reikwijdte van deze bepalingen:
"de lijst van de taken die de RvB van Brugel mag delegeren aan de directeuren wordt herzien om het
voor de RvB mogelijk te maken enkel de uitoefening van de bevoegdheden met strategische reikwijdte
te verzekeren".
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We kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de memorie van toelichting ruimer lijkt dan
de tekst zelf, daar het feit de delegatie te beperken tot het "strikt operationele" enkel
betrekking lijkt te hebben op het beheer van de dossiers voor de installatie van groene
productie en de aanvragen van beschermde klanten, naast het budgettair, boekhoudkundig,
logistiek en HR-beheer.
Uit deze tekst kan ook worden afgeleid dat de RvB de leidend ambtenaar blijft, inzonderheid
ten aanzien van het personeel van BRUGEL, waardoor een vrij operationeel mandaat wordt
behouden en het niet mogelijk is bepaalde dossiers te delegeren die sommigen als strategisch
zouden kunnen beschouwen.
Vergelijking met de structuur van de VREG
Uit een vergelijking van de structuur van BRUGEL met die van de VREG blijkt dat de modellen
weliswaar goed op elkaar gelijken maar toch niet identiek zijn.
Samengevat komt het erop neer dat de VREG wordt gecontroleerd door de raad van bestuur
die bestaat uit zeven (7) leden die rechtstreeks worden aangewezen door het parlement,
zonder voorafgaande evaluatie van een jury. De raad van bestuur van de VREG geniet
exclusieve bevoegdheden voor, inzonderheid, de goedkeuring van de ontwerpbegroting, het
jaarverslag, de tariefmethodologie en de tariefstructuur alsook van het technisch reglement.
De resterende bevoegdheden mogen worden gedelegeerd, en dat gebeurt ook effectief, aan
de directeur-generaal die een mandaathouder is die door de raad van bestuur wordt
benoemd. Hij wordt bijgestaan door een directieraad. Deze raad telt drie directeuren, naast
de directeur-generaal die als voorzitter van de raad fungeert. Dit betekent dat de meeste
taken worden gedelegeerd en dat uitsluitend enkele uiterst strategische dossiers bij de raad
van bestuur blijven.
De RvB van de VREG komt ca. tienmaal per jaar samen en oefent zeer strategische
bevoegdheden uit.
BRUGEL is een voorstander van de hervorming van de bestuursstructuur zoals
die in het voorontwerp van ordonnantie wordt voorgesteld en is van mening dat
het model van bestuursstructuur van de VREG, zo het zou worden bestudeerd,
moet worden beschouwd als één geheel waarvan het evenwicht niet op de ene of
andere manier mag worden verstoord.
A contrario blijft het voor BRUGEL voorgestelde model hybride, daar het op het niveau van
de RvB een geheel van prerogatieven lijkt te behouden die weliswaar niet operationeel maar
evenmin noodzakelijkerwijze strategisch zijn. Bepaalde vragen verdienen het dan ook te
worden gesteld. Moet de RvB zich blijven uitspreken over alle (ook beperkte)
vergunningsaanvragen? Technische norm voorgesteld door SYNERGRID? Voorstel van
vermenigvuldigingscoëfficiënt voor warmtekrachtkoppeling? Adviezen met betrekking tot
niet-discriminerende praktijken? Enzovoort.

25 / 56

26/01/2021

Begrotingsautonomie
BRUGEL wil graag de
begrotingsautonomie:


aandacht

vestigen

op

een

dubbel

probleem

van

De limiet van het plafond van de dotatie om zijn reguleringsopdrachten te
vervullen:

De aanvragen van begroting die BRUGEL bij het parlement indient, blijven onder het plafond
van de 15% van de inkomsten uit het energiefonds. Als gevolg van een dubbel effect komt
BRUGEL echter zeer dicht in de buurt van dit plafond dat in 2006 is vastgesteld. Het aantal
opdrachten waarmee BRUGEL wordt belast, is over een periode van vijftien jaar sterk
toegenomen en het beheer van de installaties voor hernieuwbare energie is sterk verbonden
met het aantal installaties.
In plaats van een vijftiental opdrachten (voornamelijk adviesopdrachten) zal BRUGEL er
volgens dit voorontwerp van ordonnantie niet minder dan veertig moeten uitoefenen waarbij
het bovendien vaak gaat om opdrachten van besluitvorming; dan houden we nog geen
rekening met de bevoegdheid om de waterprijs te controleren die via een afzonderlijke
dotatie wordt gefinancierd.
Bovendien neemt de operationele opdracht van opvolging van de installaties voor groene
productie en van de markten voor garanties van oorsprong en groenestroomcertificaten
grote proporties aan naarmate hernieuwbare energiebronnen een steeds groter succes
kennen. Gelet op de verwachte energietransitie zou het belang van deze opdracht nog moeten
toenemen en dan vooral als er wordt gehoopt dat energiegemeenschappen zich zullen
ontwikkelen. Het budget dat nodig is om deze opdracht naar behoren te beheren zal al snel
meer bedragen dan twee miljoen per jaar of zelfs nog meer. Er mag niet worden vergeten dat
BRUGEL een soort bankapplicatie beheert, i.e. de groenestroomcertificaten, die een financieel
volume van meer dan € 50.000.000 per jaar vertegenwoordigt. Alleen al deze activiteit vereist
aanzienlijke en specifieke middelen.
Bijgevolg, en om zijn hoofdopdracht van regulering van de elektriciteits- en de
gasmarkt niet in het gedrang te brengen, pleit BRUGEL voor een afzonderlijke
financiering van zijn opdracht in verband met het beheer van installaties voor de
productie van hernieuwbare energie, op basis van hetzelfde schema als de
financiering van zijn dotatie in verband met water.
Er moet ook op worden gewezen dat het personeel van BRUGEL vandaag bijna uitsluitend is
samengesteld uit contractuele medewerkers en dat de statutarisering van een deel van zijn
personeel onvermijdelijk aanzienlijke financiële kosten zal meebrengen, daar de
pensioenlasten van de statutaire medewerkers zullen stijgen volgens de prognoses van de
Federale Pensioendienst (van 36% in 2014 tot 50% in 2021 en tot 60% in 2025).


Het vermogen van BRUGEL om zijn begroting in volledige
onafhankelijkheid te beheren is dubbelzinnig, gelet op de genomen
ordonnanties en rondzendbrieven in verband met de begroting

Het Rekenhof meende in zijn recentste rapporten dat de goedkeuring van de opsplitsingen
van krediet door de regering "afbreuk doet aan de autonomie van de reguleringsinstantie". De
ontwerpordonnantie die voor advies aan BRUGEL wordt overgelegd, geeft enige opheldering
bij de bepaling en stelt dat "Brugel de toewijzing artikel per artikel van de goedgekeurde begroting
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vaststelt". Daar de memorie van toelichting geen commentaar bevat, zou een al te restrictieve
lezing kunnen laten geloven dat het enkel om de initiële begroting van BRUGEL gaat. Dit is
des te meer zo daar een begrotingsruiter de opsplitsingen van krediet jaar na jaar beperkt
volgens een reeks criteria en de meeste opsplitsingen van de autonome bestuursinstellingen
van tweede categorie (waartoe ook BRUGEL behoort) onderwerpt aan de goedkeuring door
de regering.
Algemener is BRUGEL van mening dat een aantal begrotingsbepalingen, inzonderheid
genomen bij ministeriële rondzendbrief, afbreuk doet aan zijn autonomie, zoals de
overgangsbepalingen bij de regeringswissel (terwijl BRUGEL onafhankelijk is), de
restrictievere timings voor vastlegging van de uitgaven dan die zoals bepaald in de OOBBC,
de beheerscontrole door de Diensten van de Regering enzovoort.
Het is relevant erop te wijzen dat de nota ter interpretatie van de bepalingen van de Europese
richtlijnen in dit verband duidelijk is: "De NRI4 bezit autonomie wat betreft de uitvoering van het
haar toegewezen budget. Dit betekent dat de NRI, en enkel zij, bevoegd is om te beslissen over de
wijze waarop het toegewezen budget wordt uitgegeven. Zij mag geen instructies vragen of krijgen
met betrekking tot haar begrotingsuitgaven.".5,6
Bijgevolg pleit BRUGEL ervoor om artikel 30bis, §9 als volgt te wijzigen: "§9.
Brugel voert zijn administratief, budgettair en boekhoudkundig beheer in volledige
onafhankelijkheid", waarbij voor zover nodig de volgende precisering zou kunnen
worden toegevoegd: "met inachtneming van de ordonnanties".
Natuurlijk zal BRUGEL zijn budget op strikte en professionele wijze blijven beheren, in
volledige transparantie, en daarbij informatie verstrekken aan de gewestelijke
begrotingsdiensten naargelang hun behoefte.

3.2.2

Noodzaak tot diversifiëring van de financieringsbronnen van BRUGEL
In zijn advies 296 beval BRUGEL aan, gelet op de groeiende behoeften en de beperking als
gevolg van de jaarlijkse vaststelling van het budget op maximaal 15% van de inkomsten van het
energiefonds, om zijn financieringsbronnen te diversifiëren.
Naast de kwestie van de middelen die BRUGEL nodig heeft om zijn opdrachten uit te voeren,
is het ook belangrijk dat BRUGEL niet het Europese knooppunt voor de uitwisseling van
garanties van oorsprong wordt daar het gewest in dit geval het enige gewest zou zijn dat geen
transactievergoeding krijgt voor de garanties van oorsprong. De Bijzondere Belastinginspectie
heeft al meermaals contact opgenomen met BRUGEL in het kader van vermoedens van btwfraude of van het bestaan van een btw-carrousel. Zonder minimale vergoeding en gelet op de

4

NRI: nationale reguleringsinstantie

5

Interpretative Note On Directive 2009/72/Ec Concerning Common Rules For The Internal Market In
Electricity And Directive 2009/73/Ec Concerning Common Rules For The Internal Market In Natural Gas https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
6

Vrije vertaling van "The NRA has autonomy in the implementation of the allocated budget. This means that the NRA,
and only the NRA, can decide on how the allocated budget is spent. It may neither seek nor receive any instruction on
its budget spending."
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beperkte omvang van onze structuur in vergelijking met de andere landen is het risico
werkelijk groot. Lage vergoedingen zouden niet meer dan een vrij minieme financieringsbron
vertegenwoordigen, maar zouden het ten minste mogelijk maken om dit risico op significante
wijze te beperken.
BRUGEL herhaalt dus zijn aanbevelingen en legt daarbij de nadruk op de
noodzaak om te voorzien in juridische bepalingen die een kader vormen voor de
transactievergoedingen op de toekenning en de uitwisseling van garanties van
oorsprong.

3.2.3

Versterking van de bevoegdheden van de regulator


De bevoegdheid
ontwikkelingsplan

van

de

regulator

met

betrekking

tot

het

BRUGEL verheugt zich over de trouwe omzetting van het Europese kader in het voorontwerp
van ordonnantie. Dit belet de regulator niet erop te wijzen dat hij een verschillende
interpretatie heeft van artikel 32.4 van richtlijn 2019/944. Volgens dit artikel immers is de
regulator bevoegd om aan de DNB het bevel te geven het ene of andere punt van het
ontwikkelingsplan te wijzigen.
Deze interpretatie komt overigens voor in de verschillende presentaties van het CEP door
de Europese Commissie. Als voorbeeld verwijzen we naar het webinar7 dat de CEER
organiseerde en waar de Europese Commissie de rol van de regulator met betrekking tot de
ontwikkelingsplannen als volgt beschreef:
“Rol van de NRI:
- De resultaten van de raadpleging en het ontwikkelingsplan van het net ontvangen en
evalueren;
- Mag vragen om aan het plan wijzigingen aan te brengen.”
Deze interpretatie blijkt ook uit de onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot het CEP8:
de DNB’s “publiceren de resultaten van het raadplegingsproces tegelijk met het ontwikkelingsplan
van het net en leggen beide over aan de bevoegde NRI. De NRI mag vragen om wijzigingen aan te
brengen aan het plan.”
Uit deze uittreksels vloeit voort dat het verzoek tot wijziging van de regulator, in zijn
hoedanigheid van evaluator van het plan, bindend moet zijn. Zo dat niet het geval is, zal het
door deze bepaling beoogde effect niet worden bereikt.

7

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/0540f675-934d-b039-b913-dd5727d42e07, p. 27

8

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/64524/EU-CEP-2019.pdf?sequence=1
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BRUGEL beveelt bijgevolg aan om het voorontwerp van ordonnantie te herzien
om er het bindend karakter in op te nemen van het verzoek vanwege de regulator
tot wijziging van het ontwikkelingsplan.


Goedkeuring van de voorwaarden voor de procedure van
offerteaanvragen voor de oplaadpunten van elektrische voertuigen of voor
de eigenaren van opslaginstallaties

BRUGEL kan niet anders dan de wetgever steunen in zijn getrouwe omzetting van artikel 33
van richtlijn 2019/944 in verband met de rol van de DNB in het kader van de uitrol van de
oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
In verband hiermee voorziet het gewijzigde artikel 24bis,§1,14° van de
elektriciteitsordonnantie voor SIBELGA in de verplichting om procedures van
offerteaanvragen te organiseren met betrekking tot de eigendom van de voor het publiek
toegankelijke oplaadpunten op de openbare weg tegen open, transparante en nietdiscriminerende voorwaarden die BRUGEL op voorhand onderzoekt en goedkeurt.
Bovendien werd artikel 30bis,§2, van de elektriciteitsordonnantie als volgt aangevuld door aan
BRUGEL de volgende verplichting op te leggen:
"26° richtsnoeren of bepalingen opstellen met betrekking tot indicatieve procedures voor
offerteaanvragen betreffende de eigendom van voor het publiek toegankelijke oplaadpunten op de
openbare weg die de billijkheid van de voorwaarden van de offerteaanvragen garanderen;
27° het vooronderzoek uitvoeren en de technische clausules en gunningscriteria van de door de
distributienetbeheerder georganiseerde aanbestedingsprocedures met betrekking tot de eigendom
van voor het publiek toegankelijke oplaadpunten op de openbare weg goedkeuren binnen de dertig
dagen na ontvangst ervan."
BRUGEL is immers van mening dat het noodzakelijk is te garanderen dat de DNB geen
ingewikkelde of ontradende specificaties opneemt in het bestek, waardoor de opdracht niet
aantrekkelijk zou zijn voor commerciële ondernemingen.
BRUGEL wil echter benadrukken dat het, gezien het strategische karakter van deze nieuwe
opdrachten, absoluut noodzakelijk is dat de voorwaarden aanwezig zijn om ze naar behoren
te kunnen uitvoeren. De tijd die nodig is voor het onderzoek van de technische clausules en
de voorwaarden van de offerteaanvragen is echter onvoldoende. In deel 4 van het huidige
advies is een voorstel voor toevoeging opgenomen.
Bovendien bepaalt het gewijzigde artikel 24bis, §1,15° van de elektriciteitsordonnantie wat
volgt: "De distributienetbeheerder organiseert ten laatste om de vijf jaar, in overleg met Brugel, een
openbare raadpleging die de mogelijke belangstelling van andere partijen om deze voor het publiek
toegankelijke oplaadpunten op de openbare weg te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te
exploiteren beoordeelt. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat andere partijen in staat zijn om
dergelijke voor het publiek toegankelijke oplaadpunten op de openbare weg te bezitten, te
ontwikkelen, te beheren of te exploiteren, moet de distributienetbeheerder ze geleidelijk overdragen
door middel van aanbestedingsprocedures die worden georganiseerd in overeenstemming met punt
14°."
Volgens BRUGEL moet deze evaluatie van het potentieel belang van andere partijen om
eigenaar te zijn van de voor het publiek toegankelijke oplaadpunten op de openbare weg
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worden uitgevoerd onder het toezicht van de regulator om garanties te bieden voor de
transparantie en de niet-discriminerende aard van de procedure.
Bijgevolg beveelt BRUGEL de wetgever aan om deze nieuwe bepaling aan te
passen opdat de herevaluatie van het belang van de markt niet door de DNB in
overleg met de regulator zou worden uitgevoerd, maar onder zijn toezicht.

3.2.4

Tarieven
De tarieven moeten aansluiten bij de beleidsoriëntering, meer bepaald op het vlak van de
energietransitie.
Zoals gezegd in zijn advies 296 is BRUGEL tevreden dat het voorontwerp van ordonnantie
een richtlijn bevat die bepaalt dat de regulator, bij het uitoefenen van zijn tariefbevoegdheid,
de energietransitie moet bevorderen, en tegelijk rekening moet houden met het algemeen
belang van alle Brusselaars.
BRUGEL wenst echter de aandacht van de wetgever te vestigen op de volgende punten
waarvan sommige al waren opgenomen in advies 296:


Nieuwe formulering van de bepaling betreffende de vergoeding van de
door de DNB geïnvesteerde kapitalen

Het voorontwerp van ordonnantie wijzigt de paragraaf die handelt over de billijke vergoeding
en bepaalt inzonderheid wat volgt: "Een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal
waarborgt een stabiel en voldoende rendement voor de leden die in het distributienet hebben
geïnvesteerd om de netbeheerder in staat te stellen zijn verplichtingen op lange termijn na te komen.
Deze vergoeding houdt rekening met de initieel geschatte waarde van het systeem en voldoet aan de
marktverwachtingen voor activiteiten met een vergelijkbaar risicoprofiel. De parameters voor de
vaststelling ervan, met inbegrip van de financieringsstructuur, worden vastgesteld volgens de
praktijken van vergelijkbare activiteiten in de buurlanden."
Volgens BRUGEL is een dergelijke precisering betreffende de vergoedingsmodaliteiten van
aard afbreuk te doen aan de exclusieve bevoegdheid van de regulator. De precisering in het
voorontwerp betreffende de vergoedingsmodaliteiten van de DNB (de billijke marge) heeft
immers tot gevolg dat de regulator in een strak keurslijf wordt gestoken met betrekking tot
zijn keuzes van het regelgevend model. Het regelgevend model moet kunnen evolueren en
rekening houden met de maturiteit van de regulator en de gereguleerde operatoren. Een
ongerechtvaardigde belemmering van deze evolutie zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden
dat het minder interessant wordt een regelgeving in te voeren die in grotere mate steunt op
incentives. Zulks was niet het geval in de vroegere versie van het artikel, daar de regulator
destijds een grotere vrijheid genoot om de nadere regels van deze vergoeding te bepalen.
Gelet op het nauwe verband met de wijziging van regelgevend model zal BRUGEL een
evaluatie maken van de wijziging die moet worden doorgevoerd op het vlak van de vergoeding
van de geïnvesteerde kapitalen in het kader van de opmaak van de volgende
tariefmethodologie (2025-2029). Daar BRUGEL de volgende tariefmethodologie enerzijds zal
doen evolueren in de richting van een kader dat in grotere mate op incentives steunt en
anderzijds een nieuwe tariefstructuur zal vaststellen, vormt de vergoeding van de kapitalen
30 / 56

26/01/2021

een belangrijk element om deze vergoeding afhankelijk te maken van prestatiedoelstellingen
en aldus een beter signaal te geven aan de consument.
Bovendien wenst BRUGEL de aandacht van de wetgever te vestigen op het feit dat de
vermelding van een "stabiel" karakter in de formulering van de ontwerpordonnantie tot gevolg
zou kunnen hebben de vergoeding van de kapitalen te beschermen, wat vergelijkbaar is met
een rente die zwaar doorweegt in de factuur van de Brusselse consumenten. Een dergelijke
benadering levert geen voordelen op voor de consument noch voor de DNB. Immers,


wat betreft de DNB: met een gewaarborgd en stabiel vergoedingstarief zou het
moeilijker zijn hem ertoe te bewegen op zoek te gaan naar innovatie en de kwaliteit
van zijn diensten te verbeteren met een voldoende kostenbeheersing;



wat betreft de consument: hij krijgt geen kwaliteitsvolle diensten tegen de laagste prijs
en zal waarschijnlijk opdraaien voor de weerslag van dergelijke willekeurige keuzes
op het vlak van de tarieven.

BRUGEL is overtuigd van de noodzaak om een deugdzame cirkel te creëren waarbij de DNB
ertoe wordt bewogen zijn diensten te verbeteren en te innoveren in het voordeel van de
consumenten.
Het HJEU heeft al meermaals9 de onwettelijkheid van een dergelijke benadering vastgesteld.
Recent nog, in de lopende zaak C‑718/18, waren de conclusies van de advocaat-generaal
duidelijk:
" Ten tweede blijkt, zoals het Hof reeds heeft opgemerkt, uit de relevante bepalingen van
de richtlijnen uitdrukkelijk dat die algemene beleidsrichtsnoeren van de regering van de
betrokken lidstaat geen verband mogen houden met de reguleringstaken en -bevoegdheden
bedoeld in artikel 37 van richtlijn 2009/72 en artikel 41 van richtlijn 2009/73, waaronder
taken inzake de vaststelling en de goedkeuring van alsook het toezicht op verschillende
tarieven en prijzen, met name die in lid 1, onder a), van die artikelen, die bestaan in het
vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of
distributietarieven. Hoewel de lidstaten en dus het parlement en de regering bevoegd blijven
voor hun energiebeleid, zoals wordt bevestigd door artikel 194 VWEU, neemt dat bijgevolg
niet weg dat de algemene beleidsrichtsnoeren betrekking hebben op andere gebieden dan
de gebieden waarvoor het voorbehoud van regulering bij de NRI’s berust."10 (Wij
onderstrepen).
Bovendien wenst BRUGEL erop te wijzen dat de in het voorontwerp van ordonnantie
aangebrachte verduidelijkingen niet noodzakelijk zijn om de veiligheid van de investeringen in
het net te garanderen.
Het past immers in herinnering te brengen dat alle door Sibelga verrichte investeringen door
de regering worden goedgekeurd via de investeringsplannen voor "elektriciteit" en "gas". De

9

Bijvoorbeeld in het arrest van 11 juni 2020, Prezident Slovenskej republiky (C‑378/19, EU:C:2020:462, punt
33).
10

Zaak
C‑718/18
in
uitvoering,
punt
122,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E2BB0D2CA3905A79BF5FD9382B039619?text
=&docid=236435&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22695404.
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distributietarieven zullen steeds alle noodzakelijke en redelijke kosten dekken voor de
uitvoering van deze in de plannen opgenomen investeringen.
De vergoeding van de aandeelhouder van SIBELGA kan zeker worden verlaagd zonder dat dit
nefaste gevolgen heeft voor de kwaliteit van het net en de dienstverlening. Evenzo bevatten
de elektriciteits- en de gasordonnantie al sterke bepalingen om garanties te bieden voor de
zekerheid van de investeringen en hun financiering. Met andere woorden:
-

volgens artikel 9octies van de elektriciteitsordonnantie "kan het Parlement aan Brugel
vragen om zich uit te spreken over de noodzaak om al dan niet de tariefmethodologieën
die krachtens de artikelen 9quater en 9quinquies worden vastgesteld te herzien teneinde
de financieringsmiddelen van de vastgelegde investeringen te waarborgen". Als SIBELGA
meent dat een tariefbeslissing van BRUGEL moet worden herzien om de
financieringsmiddelen van de vastgelegde investeringen te waarborgen, kan deze
laatste steeds aan het parlement vragen om tussen te komen als toezichthoudende
overheid ten aanzien van BRUGEL;

-

volgens artikel 12, §3, van de elektriciteitsordonnantie "houdt Brugel toezicht op en
evalueert [hij] de uitvoering van deze investeringsplannen". Aldus zal BRUGEL erover
waken dat de in het ontwikkelingsplan opgenomen en goedgekeurde investeringen
naar behoren worden uitgevoerd om elke situatie van onderinvesteringen te
vermijden.

Bovendien worden, zoals al gezegd, de kosten in verband met de investeringen die nodig zijn
voor de uitoefening van de opdrachten van SIBELGA, gedekt door de tarieven. De vergoeding
van de kapitalen werd echter van oudsher volledig door de DNB terug uitgekeerd aan zijn
aandeelhouder. De vergoeding van de kapitalen werd dus niet aangewend voor de door
SIBELGA gedane investeringen.
BRUGEL heeft al meermaals de aandacht gevestigd op het feit dat het totale bedrag van de
vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen boven op de wegenisretributies momenteel
impliceert dat circa één op vier euro11 aan inkomsten van de netbeheerder terugkeert naar
de gemeenten die aandeelhouders zijn. Volgens BRUGEL is dit geen evenwichtige situatie en
dus pleit de regulator ervoor om deze situatie te wijzigen en de energiefactuur voor de
Brusselse consumenten te verlagen.
Tabel 1 - bedrag van verschillende posten voor het jaar 2019
€ miljoen Elektriciteit
Billijke marge
22,84
Wegenisretributies
23,11
Belastingen op de
inkomsten
12,75
TOTAAL
58,69

Gas
14,99
11,98

Totaal
37,83
35,09

9,12
36,08

21,86
94,78

11

Overigens is deze vergoeding van de kapitalen ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting die zelf ook
wordt gedekt door de tarieven. Zo dekken de distributietarieven jaarlijks ongeveer € 20 miljoen aan belastingen.
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Door dit systeem te behouden bekrachtigt de wetgever het feit dat 25% van de nettarieven
dient ter financiering van de aandeelhouder en draagt hij aan de wijziging van het prijssignaal
dat aan de consumenten wordt gegeven. Volgens BRUGEL mag de vergoeding van de
aandeelhouder geen belangrijke stimulans zijn voor een overheidsbedrijf zoals een
distributienetbeheerder.



De energiefactuur mag niet worden verzwaard met tarieftoeslagen

BRUGEL verheugt zich over het feit dat dit voorontwerp van ordonnantie niet uitdrukkelijk
voorziet in nieuwe tarieftoeslagen. Zoals aangegeven in zijn advies 296 vormen de tarieven
een belangrijk instrument waarmee aan de eindklanten het signaal kan worden gegeven om
ook bij te dragen tot een goed gebruik van het net. Dit prijssignaal wordt sterk afgezwakt
door de verschillende toeslagen die de tarieven moeten dekken, los van de netkosten als
dusdanig.
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De wegenisretributie moet worden heroverwogen

We herhalen dat, in overeenstemming met artikel 28 van de gasordonnantie, de 19 Brusselse
gemeenten elk via een gemeentelijk reglement het maximumbedrag van de wegenisretributie
hebben vastgesteld. Ook al gaat het strikt genomen niet om een tarief, toch is deze retributie
opgenomen in de tarievenlijst van SIBELGA. De modaliteiten voor de factureringswijze van
deze wegenisretributie doen echter nog veel vragen rijzen. Naar het voorbeeld van de
opmerkingen die werden geformuleerd in het kader van de wijziging van de ordonnantie in
2018 en werden overgenomen in advies 296, beval BRUGEL aan:


dat de regering een duidelijk standpunt zou moeten innemen over het
maximumbedrag van de elektriciteitsretributie;



voor de gasretributie bestaat er dan wel een maximumbedrag, maar de
wegenisretributie van de afnemers, die dit maximumbedrag benadert, is goed voor
bijna 75% van de distributiecomponent. Dit punt is geen goed signaal voor de
Brusselse grootverbruikers en zou moeten worden herbekeken.

BRUGEL verzocht de regering bovendien om, enerzijds, de afstemming van deze
wegenisretributie op haar oorspronkelijke doelstellingen te onderzoeken en om anderzijds
na te denken over een betere uitvoering (dekking door een vaste term in plaats van door een
proportionele, vrijstelling voor openbare gebouwen, weghalen van de wegenisretributie uit
de distributietarieven, vrijstelling voor de openbare verlichting, voor collectief zelfverbruik of
energiegemeenschappen ...).
BRUGEL beveelt aan wat volgt:

3.2.5

•

De energiefactuur mag niet worden verzwaard met tarieftoeslagen

•

De wegenisretributie moet worden heroverwogen

•

De vergoeding van de door de DNB geïnvesteerde kapitalen mag geen
verplichting zijn of moet, wanneer ze wel verplicht is, worden bestemd
voor de financiering van de investeringen die nodig zijn om de
energietransitie te ondersteunen.

Het ontwikkelingsplan
In zijn advies 29612 formuleerde BRUGEL meerdere aanbevelingen om de bepalingen van de
elektriciteits- en de gasordonnantie betreffende de opmaak van de investeringsplannen van de
netbeheerders aan te passen. BRUGEL is tevreden dat het voorontwerp van ordonnantie
meerdere van deze aanbevelingen bevat met betrekking tot, inzonderheid, de evolutie van
deze plannen in de richting van ontwikkelingsplannen alsook over hun inhoud of de
raadplegingsprocedure.

12

Zie hoofdstuk 4.5, pagina's 37, 38 en 39
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BRUGEL stelt echter vast dat er geen rekening is gehouden met andere punten die de
regulator onder de aandacht had gebracht, terwijl die toch noodzakelijk blijken, meer bepaald
om de energietransitie te begeleiden en garanties te bieden voor de daadwerkelijke controle
door de regulator. De bewuste punten worden hierna opgesomd:


Met betrekking tot de minimale inhoud van de ontwikkelingsplannen
beveelt BRUGEL de wetgever aan om artikel 12§1 van de
elektriciteitsordonnantie aan te vullen door de volgende bepalingen toe te
voegen:
"15° De kosten-batenanalyses die toelaten de arbitrage te bepalen tussen het gebruik van
de flexibiliteitsdienst en de vervanging of uitbreiding van de capaciteit. Deze kostenbatenanalyses worden uitgevoerd volgens een door BRUGEL opgesteld schema."



Wat betreft de aanpassing van de frequentie van indiening van het
ontwikkelingsplan van de GTNB van 1 tot 2 jaar, in aanmerking genomen
in het ontwerp tot wijziging van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL had aanbevolen om de uitvoering van deze bepaling te koppelen aan de
verplichting voor de GTNB om elk jaar, tegen 31 mei, een verslag in te dienen bij
BRUGEL. De indiening van dit verslag is noodzakelijk opdat BRUGEL de coherentie
van de door de DNB verstrekte informatie zou kunnen analyseren. Het is ook van
essentieel belang dat dit verslag onder meer informatie bevat over de verwachte
ontwikkeling van de netbelasting. Het stramien voor dit verslag zou moeten worden
vastgelegd door BRUGEL.



Wat betreft de indiening van de definitieve versie van de
ontwikkelingsplannen van de DNB en de GTNB (na opmerkingen van
BRUGEL)
BRUGEL beveelt aan om de datum van 1september vast te leggen voor de afgifte van
de definitieve versies van de ontwerpen van investeringsplannen, in plaats van 15
september. Zo beschikt BRUGEL over een realistischer termijn om zijn
onderbouwde adviezen aan de regering te bezorgen.



Wat betreft het investeringsplan voor het gasnet
BRUGEL beveelt de wetgever aan om artikel 10, §1, van de gasordonnantie aan te
vullen met de volgende bepaling:
"11° de scenario's voor de uitstap uit fossiele gassen die rekening houden met de doelstelling
van koolstofneutraliteit, de evolutie van het gasverbruik, de elektrificering van de verwarming
en de injectie van gas afkomstig van hernieuwbare energiebronnen".

3.2.6

Kosten van de openbaredienstopdrachten, inclusief de openbare verlichting
Rekening gehouden met het belang van het onderwerp wenst BRUGEL zijn standpunt te
herhalen dat de regulator in advies 296 had ingenomen met betrekking tot de volgende
punten:
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De kosten verbonden aan de openbaredienstverplichtingen (ODV) van
SIBELGA moeten worden beheerst en moeten transparant zijn

In zijn advies 296 formuleerde BRUGEL zijn standpunt met betrekking tot het feit dat kosten
verbonden aan de ODV die worden gedekt door de distributietarieven, momenteel aan geen
enkele incentive regulatie kunnen worden onderworpen. Met andere woorden, de regulator
kan deze kosten niet in vraag stellen door een vergelijkende analyse van de andere kosten van
een andere vergelijkbare DNB of door gebruik te maken van performantiecriteria. Bijgevolg
lijkt het voor de regulator moeilijk om de controle daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien is
er voor de DNB geen enkele incentive om zijn kosten met betrekking tot de ODV te
beheersen. Alle kosten van deze ODV worden momenteel integraal betaald door de factuur
aan de Brusselse consumenten.
De wetgever heeft deze leidraad gedeeltelijk gevolgd, daar het voorontwerp van ordonnantie
voorziet in de mogelijkheid voor de regering om het redelijk karakter van de voorgestelde
begroting te verifiëren. Zelfs indien het voor BRUGEL niet mogelijk zal zijn de DNB uit te
dagen via de invoering van stimulerende tarieven voor de ODV, zal BRUGEL in zijn advies
betreffende de programma's van de opdrachten zijn analyse van de kosten van de projecten
voorstellen met betrekking tot hun economisch gezien redelijk karakter.
Bovendien merkt BRUGEL op dat het voorontwerp van ordonnantie bepaalt dat alleen de
openbaredienstverplichtingen en openbaredienstopdrachten die via de tarieven worden
gefinancierd onderworpen zijn aan het advies van BRUGEL en aan de goedkeuring van de
regering. Blijkbaar heeft de wijziging tot doel via dit programma de goedkeuring te vermijden
van de openbaredienstopdrachten die niet door de tarieven worden gedekt. De regulator
heeft er immers alle begrip voor dat de openbaredienstopdrachten waarin wordt voorzien en
die worden georganiseerd door specifieke juridische instrumenten (besluit,
beheersovereenkomst ...), worden goedgekeurd krachtens de nadere regels waarin de
bedoelde documenten voorzien. Het feit de verslaggeving betreffende zijn activiteiten uit te
sluiten van het programma maakt de regulator echter blind wat betreft de uitoefening van zijn
tariefcontrole ten aanzien van bepaalde aspecten en zijn bevoegdheid inzake controle van de
conformiteit van de activiteiten ten aanzien van de ordonnantie en het Europese recht.
Bijgevolg beveelt BRUGEL aan om de formulering van het artikel aan te passen (zie
artikelsgewijze analyse).


Beheer van de openbare verlichting

BRUGEL stelt vast dat het voorontwerp van ordonnantie niet voorziet in enige aanpassing
van de bepalingen betreffende het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting. Zoals
gezegd in zijn advies 29313 is BRUGEL van mening dat de huidige bepalingen betreffende deze
activiteit ontoereikend of achterhaald zijn ten opzichte van de verwachte technologische
uitdagingen of de sterke toename van de geplande kosten.
-

Financiering van het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting

In Brussel wordt het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting bijna volledig
gefinancierd via de elektriciteitsfactuur van de Brusselse consumenten. In de andere gewesten
van het land echter wordt slechts een deel van het beheer van de gemeentelijke verlichting
13

Zie hoofdstuk 4.6, pagina's 40, 41 en 42.
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gefinancierd als openbare dienstopdracht via de factuur van de consumenten (i.e. het
onderhoud), terwijl het andere deel wordt gefinancierd door de gemeentelijke overheden (dit
is bijvoorbeeld het geval voor het elektriciteitsverbruik van de verlichtingstoestellen en
bepaalde investeringen). Om de elektriciteitsfactuur van de Vlaamse consumenten te
verlichten heeft de minister van Energie in Vlaanderen kort geleden aangekondigd dat de
exploitatiekosten van de verlichting vanaf 1 januari 2022 niet langer zullen worden
doorgerekend14.
BRUGEL vraagt zich af of het eerlijk is dat de Brusselse elektriciteitsverbruikers alle kosten
voor het beheer van deze activiteit (die een gemeentelijk prerogatief is) voor hun rekening
moeten nemen. De bijdrage van de verbruikers is immers evenredig met hun
elektriciteitsverbruik en staat los van hun situatie (er wordt geen rekening gehouden met de
kwetsbaarheid of de bestaansonzekerheid van de verbruikers). Door de komst van nieuwe
technologieën en de integratie van een intelligent verlichtingsnet verwacht SIBELGA echter
een aanzienlijke stijging van de kosten voor het beheer van de gemeentelijke openbare
verlichting. Terwijl de totale kosten van deze activiteit in 2010 nog ongeveer € 23 miljoen
bedroegen, verwacht SIBELGA een budget van ongeveer € 34 miljoen in 2021, een stijging
van meer dan 50%.
In deze context is BRUGEL van mening dat de kosten van deze activiteit opnieuw in evenwicht
moeten worden gebracht en dat de financiering van deze openbare dienstopdracht moet
worden gediversifieerd. Een eerste stap zou erin bestaan de kosten van het
elektriciteitsverbruik niet langer door te berekenen op de factuur (waarvan de kosten in 2019
meer dan € 6,5 miljoen bedroegen), naar het voorbeeld van de andere gewesten, wat leidt
tot een aanzienlijke responsabilisering van de aanvrager (i.e. de gemeenten).
Bovendien is BRUGEL van mening, zoals gezegd in zijn advies 314, dat het de bedoeling is om
de installaties van gemeentelijke openbare verlichting eveneens gemeenschappelijk te maken
en aan te wenden voor andere doeleinden dan hun eerste doel (stroom leveren aan
oplaadstations, dragers van sensoren of antennes, gebruik van de verlichting in het kader van
het beleid inzake openbare netheid …). Hoewel BRUGEL natuurlijk voorstander is van de
optimalisering van dit gebruik voor zover het aansluit bij de doelstellingen van een Smart City,
is de regulator van mening dat de extra kosten in geen geval mogen worden aangerekend op
de factuur van de Brusselse consumenten.
Tot slot wenst BRUGEL erop te wijzen dat de overname van het beheer van de openbare
verlichting door SIBELGA onbetwistbaar heeft geleid tot een verbetering van de
dienstverlening aan de Brusselaars alsook tot een verbetering van de energieprestaties van de
geplaatste uitrustingen. Toch denkt BRUGEL dat er reden is om de kosten op evenwichtige
wijze te verdelen met het oog op sociale rechtvaardigheid.
Bijgevolg beveelt BRUGEL de wetgever aan om in zijn ontwerp van wijziging van de
elektriciteitsordonnantie te voorzien in de diversifiëring van de financiering van het beheer
van de gemeentelijke openbare verlichting.

14

Zie artikel in de krant HLN: https://www.hln.be/binnenland/kosten-openbare-verlichting-verdwijnen-in-2022uit-elektriciteitsfactuur~ab43d947/
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-

Invoering van een investerings- en exploitatieplan

Gezien het belang van deze ODO (zowel technologisch als budgettair) moet het door
SIBELGA ingediende modelverslag worden aangepast. Zoals voorgesteld in zijn advies 29615
is BRUGEL van mening dat het passender zou zijn dat deze ODO het voorwerp
zou zijn van een authentiek investerings- en exploitatieplan dat meerdere jaren
bestrijkt.
Bij wijze van voorbeeld wijst BRUGEL erop dat het budget waarin het ODO-programma
voorziet voor het beheer van de openbare verlichting veel hoger ligt dan het budget dat in
het investeringsplan van de DNB voor het beheer van zijn gasnet is vastgelegd. Het verschil
in het niveau van de gepresenteerde informatie tussen de twee verslagen is echter zeer groot.
Dit investerings- en exploitatieplan zou ook de investeringscriteria moeten overnemen die
bepalend zijn voor de tenlasteneming van de kosten. Zoals uitgelegd in advies 305 van
BRUGEL met betrekking tot het verslag van de ODO's van SIBELGA voor 2019, heeft de
DNB verschillende investeringscriteria16 vastgesteld die inzonderheid bepalen of de
investeringskosten (installatie / vernieuwing) ten laste komen van het ODO-budget of van het
budget van de gemeenten. De rechtvaardiging van deze criteria17 evenals hun
verificatie zijn echter onmogelijk in de huidige staat van de verslaggeving zoals
meegedeeld door de DNB.
De invoering van een dergelijk investeringsplan zou het voor de regering en de regulator
mogelijk maken het beheer van deze activiteit en de opvolging van de kosten beter te
controleren. BRUGEL meent ook dat de invoering van een dergelijk instrument kan toelaten
te verifiëren of de prioritering van de gerealiseerde investeringen passend is en wel degelijk
tot doel heeft een beheersing van de kosten voor de samenleving te optimaliseren.
Daarom beveelt BRUGEL de wetgever aan om te voorzien in nieuwe bepalingen in verband
met het indienen van het programma en het uitvoeringsverslag van de ODO in verband met
de activiteiten rond het beheer van de openbare verlichting.
BRUGEL wenst dat het beheer van de openbare verlichting zou worden
toegelicht in specifieke verslagen. De DNB zou de volgende documenten moeten
opstellen:
 een driejaarlijks investerings- en exploitatieplan (dat jaarlijks wordt
bijgewerkt) van het openbaar verlichtingsnet dat op 30 juni van elk jaar ter
kennis wordt gebracht van BRUGEL en de regering;
 een opvolgingsverslag van de uitvoering van het investerings- en
exploitatieplan van het openbaar verlichtingsnet voor het afgelopen jaar,
dat jaarlijks op 31 maart wordt voorgelegd aan BRUGEL en aan de
regering.

15

Zie hoofdstuk 4.6, pagina's 40, 41 en 42.

16

SIBELGA oordeelt dat enkel verlichtingspalen ouder dan 20 jaar of die niet conform zijn (ecodesign, veiligheid,
waterdichtheid, waargenomen veroudering, door vandalisme beschadigd en hoge onderhoudskosten) mogen
worden vervangen ten laste van het ODO-budget.
17

Deze criteria zijn momenteel niet geformaliseerd in een "reglement" maar worden per brief ter kennis van
de gemeenten gebracht.
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Het driejaarlijkse investerings- en exploitatieplan houdt rekening met:
- de behoeften aan vernieuwing van het park;
- de gemotiveerde investeringscriteria;
- objectieven inzake energie-efficiëntie;
- behoeften aan gedeeld gebruik van de infrastructuur.
BRUGEL beveelt de wetgever aan om te voorzien in een bepaling die specificeert
dat de modellen van deze verslagen worden opgesteld door BRUGEL.
Tot slot beveelt BRUGEL de wetgever aan om in artikel 24bis, § 1, 2° van de
elektriciteitsordonnantie nader te bepalen dat het beheer van de openbare
verlichting door SIBELGA geen betrekking heeft op decoratieve verlichting
(verlichting van erfgoed).
-

Evolutie naar het beheer van de openbare verlichting op gewestelijk
niveau

Het beheer van de openbare verlichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
uitgevoerd door verschillende actoren (SIBELGA voor de gemeentelijke wegen, Brussel
Mobiliteit voor de gewestwegen en, in mindere mate, Leefmilieu Brussel voor de gewestelijke
parken).
In dit verband beveelt BRUGEL de regering aan om na te denken over de mogelijkheid
om het beheer van de openbare verlichting in Brussel te centraliseren (met name
voor de gemeentelijke en gewestelijke wegen) om te bekijken wat de voordelen hiervan
zouden zijn, zowel in economisch opzicht als wat betreft de kwaliteit van de
dienstverlening aan de burgers. Natuurlijk zou BRUGEL de regering kunnen
bijstaan in het kader van deze studies en evaluaties.
Indien de bevoegde overheden zouden beslissen om het beheer van de gemeentelijke en
gewestelijke openbare verlichting te centraliseren als ODO, is BRUGEL van mening dat de
huidige factuur van de Brusselse verbruiker niet mag worden verzwaard. BRUGEL pleit dus
voor een aanvullende financiering door het gewest.


Tarieven voor kermissen en festiviteiten

In zijn advies 314 over het programma 2021 met betrekking tot de ODO's vestigde BRUGEL
de aandacht op het feit dat de tarieven voor kermissen en festiviteiten het voorwerp konden
zijn van specifieke richtlijnen (delen van de kosten …). Het voorontwerp van ordonnantie
voorziet niet in enige wijzigingen in verband hiermee. Bij gebreke daarvan dringt een cost
reflective-benadering zich op.
3.2.7

Administratieve sancties
In zijn advies 296 (p. 42) had BRUGEL gewezen op de dringende nood om toelichting te geven
bij artikel 32 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 24 van de gasordonnantie met als doel
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garanties te bieden voor de rechtszekerheid en de juistheid van de sanctieprocedure.
BRUGEL beveelt aan om voornoemde artikelen te wijzigen.

3.3

De activiteiten van de netbeheerders
BRUGEL is verheugd over het feit dat een deel van zijn aanbevelingen zoals geformuleerd in
advies 296 is opgenomen in het voorontwerp van ordonnantie, inzonderheid wat betreft de
activiteiten in verband met elektromobiliteit, opslag en netbeheer.
Met het oog op de doeltreffende werking van de energiemarkt denkt BRUGEL echter dat er
nog zaken moeten worden verduidelijkt of verbeterd in het voorontwerp van ordonnantie.
We overlopen ze hierna.

3.3.1

De DNB als marktfacilitator en beheerder van de marktprocessen en het toezicht
door de regulator
In zijn advies 296 had BRUGEL gewezen op de nood aan een vollediger regelgevend kader in
verband met de MIG. Gelet op de impact van de MIG in het kader van de toepassing van de
oplossingen van de energietransitie (valorisatie van de productie, energiegemeenschappen,
elektrische voertuigen ...) is het van essentieel belang om aan BRUGEL de bijkomende
bevoegdheden toe te kennen (boven op het vetorecht) die hierna worden genoemd:
-

BRUGEL moet eensluidende adviezen kunnen geven over de wijzigingen van de
MIG, over de regels inzake bestuur van de intergewestelijke platformen voor
gegevensuitwisseling van de markt en over de ontwikkelingsprojecten van deze
platformen;

-

de regulator moeten kunnen beschikken over injunctiebevoegdheid om
wijzigingen van de MIG te vragen, om een einde te stellen aan vastgestelde
disfuncties of aan behoeften van de uitvoering van de oplossingen van de
energietransitie.

-

er moet worden voorzien in een duidelijke verplichting voor de DNB om hem
ertoe aan te zetten de passende middelen in te voeren ter verzekering van de
optimale werking van het platform voor gegevensuitwisseling met de
marktspelers en de goede uitvoering van de in de MIG vastgelegde procedures.

-

voor de DNB moet er een verplichting bestaan om periodiek verslag uit te
brengen over de goede werking van het platform voor gegevensuitwisseling.

Bovendien vroeg BRUGEL in zijn advies 296 om artikel 9ter te wijzigen door er de
voorafgaande verplichte raadpleging van de marktspelers in op te nemen met het oog op de
goedkeuring van de MIG in het BHG. Andere marktspelers zoals de aankoopgroeperingen of
de flexibiliteitsleveranciers die betrokken zijn bij de werking van de MIG en zijn
inwerkingtreding, moeten worden geraadpleegd met een doel van niet-discriminerende
behandeling van alle marktspelers voorafgaand aan de goedkeuring van de MIG en niet enkel
in het kader van een vetorecht dat de regulator uitoefent.
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Gelet op het voorgaande beveelt BRUGEL aan om artikel 9ter aan te vullen met
de volgende principes en procedures:
1° de distributienetbeheerder dient een wijzigingsvoorstel in inzake de MIG die
van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de datum van
inwerkingtreding ervan na overleg met de leveranciers.
Dit voorstel moet vooraf worden onderworpen aan een raadpleging van de
andere marktspelers en dit tijdens een periode van minstens dertig dagen.
2° Binnen vijftien dagen na afloop van de periode van raadpleging van dertig dagen
waaraan het voorstel van de distributienetbeheerder werd onderworpen, bezorgt
de distributienetbeheerder aan BRUGEL een volledig verslag van de raadpleging.
Op verzoek van BRUGEL verstrekt de distributienetbeheerder de antwoorden
van de tussenkomende partijen die hebben geantwoord op de openbare
raadpleging. BRUGEL brengt vervolgens binnen twee maanden een conform
advies uit betreffende de dwingende bepalingen inzake het voorstel van de
distributienetbeheerder. BRUGEL kan een vetorecht uitoefenen tegen de MIG
die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de datum van
inwerkingtreding ervan.
3° BRUGEL kan aan de netbeheerder vragen een aanpassing van de MIG voor te
stellen die rekening houdt met de vastgestelde disfuncties of de behoeften inzake
toepassing van de oplossingen van de energietransitie. 4° De
distributienetbeheerder is verplicht alle passende middelen aan te wenden om de
optimale werking te verzekeren van het platform voor gegevensuitwisseling met
de marktspelers alsook de goede uitvoering van de in de MIG vastgelegde
procedures. De distributienetbeheerder bezorgt aan BRUGEL een jaarverslag
over het goede beheer van het platform voor gegevensuitwisseling met de
marktspelers en de goede uitvoering van de in de MIG vastgelegde procedures.
BRUGEL mag het stramien van dit verslag vastleggen. BRUGEL mag de
distributienetbeheerder vragen om alle bijkomende informatie te verstrekken
over de middelen die hij in het werk heeft gesteld om te zorgen voor de optimale
werking van het platform.
3.3.2

Activiteiten in verband met de productie van de DNB
In zijn advies 306 van 19 november 202018 herinnerde BRUGEL aan zijn benadering
betreffende de productieactiviteiten van de DNB en meer bepaald met betrekking tot de
noodzaak om het Brusselse kader te laten aansluiten op het Europese kader.
De regulator verheugt zich erover dat de ordonnantie verbiedt dat de productieactiviteit van
de DNB wordt gebruikt om de netverliezen te dekken. Hij is echter van mening dat deze
wijziging niet volstaat om aan de Europese eisen te voldoen. Zo blijft artikel 8, §4 van de
elektriciteitsordonnantie de productie voor de DNB mogelijk maken voor al zijn
openbaredienstverplichtingen. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op:

18

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2020/nl/ADVIES%20OP%20EIGEN%20INITIATIEF
-306-ACTIVITEITEN-GRD-BEVOEGHEDEN-VAN%20DE-REGULATOR.pdf
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-

de levering van energie aan beschermde klanten of in het kader van de
"gegarandeerde levering";

-

de openbare verlichting;

-

potentieel, de levering voor de oplaadpunten indien de DNB over dergelijke
punten zou beschikken.

Het gaat om een brede waaier van activiteiten die een aanzienlijke productie van energie
impliceren. BRUGEL is dus van mening dat de door het voorontwerp van ordonnantie
doorgevoerde wijziging in de praktijk wel eens geen impact zou kunnen hebben op de
productieactiviteit van SIBELGA. Een dergelijke benadering is echter niet conform aan het
Europees recht (artikel 32,5 van richtlijn 2019/944) en kan niet worden opgenomen in het
volledige ontvlechtingsmodel dat het gewest heeft aangenomen. Bovendien bepaalt
overweging 27 van voornoemde richtlijn wat volgt: "De lidstaten moeten een noodleverancier
kunnen aanwijzen. Die leverancier kan de verkoopafdeling zijn van een verticaal geïntegreerd bedrijf
dat ook distributiefuncties heeft, mits de ontvlechtingsvoorschriften van deze richtlijn worden
nageleefd." Een dergelijke oplossing lost ook niet de problemen op met betrekking tot de
concurrentie bij de verkoop van de warmte die de warmtekrachtkoppelingscentrales van
SIBELGA produceren.
De activiteiten van de DNB moeten worden uitgevoerd met inachtneming van
de Europese wetgeving en de ontvlechtingsregels.

3.3.3

Activiteiten van de GTNB


Met betrekking tot elektrische voertuigen

Het voorontwerp van ordonnantie voorziet in de rol van de DNB met betrekking tot de
elektrische oplaadpunten. Ook voor de GTNB zou in een dergelijke bepaling moeten worden
voorzien.
Daarom beveelt BRUGEL aan:
-

in artikel 5 een nieuw punt 14° toe te voegen, als volgt geformuleerd: "14° een rol van
facilitator vervullen inzake aansluiting van de oplaadpunten op het gewestelijk
transmissienet. In het kader van de uitoefening van deze opdracht werkt de gewestelijke
transmissienetbeheerder op niet-discriminerende en transparante wijze samen met om het
even welke rechtspersoon die oplaadpunten gebruikt, bezit of exploiteert;";

-

punt 21 van artikel 9ter, lid 7, uit te breiden tot het gewestelijk transmissienet: "21°
de voorwaarden waarin de distributienetbeheerder, op basis van objectieve, transparante en
niet-discriminerende criteria, het opladen van een elektrisch voertuig mag sturen, het voor
het opladen van een elektrisch voertuig geleverd vermogen mag beperken of weigeren, het
vermogen mag beperken of weigeren dat wordt geherinjecteerd bij het ontladen van een
elektrisch voertuig, voor een bepaalde duur, met als doel garanties te bieden voor de
veiligheid van het distributienet. Dit lid is ook van toepassing op de gewestelijke
transmissienetbeheerder wat betreft de op zijn net aangesloten elektrische voertuigen".



Aanvullende diensten
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BRUGEL wenst te benadrukken dat de materie met betrekking tot de aanvullende
diensten tot de federale bevoegdheid behoort. Daarom past het om in de verschillende
bepalingen van de ordonnantie vast te stellen dat het gaat om de aanvullende diensten die
geen betrekking hebben op de frequentieregeling.

3.3.4

Noodzaak van samenwerking tussen de DNB en de GTNB
BRUGEL wenst ook de nadruk te leggen op de samenwerking tussen de DNB en de GTNB.
Zo bepaalt artikel 31, punt 9 van richtlijn 2019/944 wat volgt:
"9.
Distributiesysteembeheerders werken samen met transmissiesysteembeheerders voor de
effectieve deelname van met hun net verbonden marktdeelnemers op de detailhandels-, groothandelsen balanceringsmarkten. Over de levering van balanceringsdiensten die voortvloeien uit bronnen in
het distributienet wordt met de desbetreffende transmissiesysteembeheerder overeenstemming
bereikt overeenkomstig artikel 57 van Verordening (EU) 2019/943 en artikel 182 van Verordening
(EU) 2017/1485 van de Commissie (24).".
Het zou passen om ook deze bepaling om te zetten in het Brussels recht. BRUGEL wenst de
nadruk te vestigen op het belang van de samenwerking tussen de operatoren, rekening
gehouden met de optimalisering van het systeem van het lokale naar het nationale en
Europese niveau.

3.4 De leveranciers
3.4.1

Een aangepaste vergunningsregeling
BRUGEL kan zich niet scharen achter meerdere door het voorontwerp van ordonnantie
aangebrachte wijzigingen betreffende de vergunningsregeling. De regulator wenst echter aan
te dringen op het belang van andere in zijn advies 296 gevraagde wijzigingen in verband met:
-

zijn machtiging voor het volledige beheer, met inbegrip van nadere regels
betreffende de leveringsvergunningen. Dit is niet de optie waarvoor is gekozen
en dus zullen deze nadere regels nog steeds worden opgesteld via besluiten van
de regering;

-

de mogelijkheid voor BRUGEL om meer toezicht uit te oefenen op het project
van leveranciers die reeds beschikken over een vergunning op federaal niveau, in
een ander gewest of in een lidstaat van de EER en hun begrip van de Brusselse
markt te verifiëren;

-

de mogelijkheid voor BRUGEL om het gebruik van modellen en instrumenten op
te leggen voor het praktische beheer van de leveringsvergunningen (formulieren,
gidsen, IT-platform);

-

het recht van BRUGEL om een vergunning in te trekken wegens het ontbreken
van leveringsactiviteit.
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BRUGEL beveelt aan om artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie aan te passen om een
beter toezicht mogelijk te maken op de leveranciers die verminderde toekenningscriteria
genieten, om formulieren en modellen op te leggen om het praktische beheer van de
vergunningen te verbeteren alsook om de vergunningen in te trekken in geval van een gebrek
aan leveringsactiviteit.
Bovendien is er in de artikelen 15, 24, 9bis van de elektriciteitsordonnantie sprake van "lokale
leveranciers". Dit is een verouderd concept. BRUGEL is dan ook van mening dat elke
verwijzing naar "lokale leverancier" moet worden geschrapt.
3.4.2

Contract met dynamisch tarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In zijn advies 296 heeft BRUGEL al onderstreept dat, zelfs wanneer de klant over een slimme
meter beschikt, deze verplichting voor de leveranciers moeilijk in acht valt te nemen indien
de DNB niet beschikt over een IT-systeem om de door deze meter geregistreerde
informatiestromen te beheren (passende MIG enzovoort).
BRUGEL wenst ook te benadrukken dat de opdracht van controle en toezicht op de
dynamische tariefovereenkomsten onder de federale bevoegdheid valt. Anderzijds zou
BRUGEL enkel bevoegd moeten zijn om de oneerlijke en onrechtmatige praktijken in verband
met deze dynamische tariefovereenkomsten te controleren.

3.4.3

Effectief recht om van leverancier te veranderen en regels die van toepassing zijn
op de kosten omgezet
BRUGEL verheugt zich erover dat het recht om binnen een termijn van 24 uur van leverancier
te veranderen is opgenomen in het voorontwerp van ordonnantie. De regulator herhaalt
echter dat hij zich zorgen maakt in verband met de verbrekingskosten en dat het nodig is om
te voorzien in het recht op deelname aan collectieve regelingen om van leverancier te
veranderen (p. 56 van advies 296).

3.4.4

Betrouwbaar vergelijkingsinstrument
BRUGEL is verheugd over de uitdrukkelijke verwijzing naar het feit dat het online brengen
van een gratis simulator van aanbiedingen wordt genoemd als een van de opdrachten van
BRUGEL.
In zijn advies 296 formuleerde BRUGEL echter ook de aanbeveling om te voorzien in een
verplichting voor de leveranciers inzake doorgifte van de producten en diensten die ze
aanbieden aan de Brusselaars. Zoals gezegd in de nota aan de leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering is het van essentieel belang om te verzekeren dat alle huishoudens
toegang krijgen tot kwaliteitsvolle informatie over de beschikbare aanbiedingen van
contracten voor levering of afkoop van injectie. De doorgifteverplichting is een voorwaarde
sine qua non die toelaat te verzekeren dat de consumenten volledige en transparante
informatie krijgen.
Bijgevolg wenst BRUGEL het tweede luik van zijn aanbeveling te herhalen dat betrekking heeft
op de verplichting voor de leveranciers inzake doorgifte van de producten en diensten die ze
aan de Brusselaars aanbieden.
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Tot slot wenst BRUGEL, naar het voorbeeld van de situatie in de andere twee gewesten, dat
de eisen zoals bedoeld in artikel 14 van richtlijn 2019/944 met betrekking tot de
vergelijkingsinstrumenten uitdrukkelijk worden omgezet in de ordonnantie.

3.5 Versterkte bescherming voor kwetsbare afnemers
3.5.1

Maatregelen van het voorontwerp van ordonnantie
BRUGEL heeft meermaals kwalitatieve en kwantitatieve analyses gemaakt in verband met
energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft onderbouwde adviezen
afgeleverd over de te treffen passende en gerichte maatregelen met als doel de impact van dit
soort armoede voor de meest kwetsbare Brusselse huishoudens te verminderen.
Dit is een belangrijke uitdaging die nog urgenter is geworden in de context van de
economische en sociale moeilijkheden die we momenteel kennen.
BRUGEL heeft er steeds naar gestreefd met een structureel antwoord voor de dag te komen
voor problemen van armoede door zo vaak mogelijk stroomopwaarts van de procedure in te
grijpen en heeft te kennen gegeven dat de maatregelen zowel binnen als buiten het huidige
kader moeten worden versterkt.
Verschillende van de in het voorontwerp van ordonnantie voorgestelde maatregelen komen
tegemoet aan deze uitdagingen en voorstellen.
Toch denkt de regulator dat het past om in het huidige advies de voornaamste pijlers in
herinnering te brengen van een kijk op bescherming die doelgericht, evenwichtig en
doeltreffend zou kunnen zijn alsook gericht op een structurele oplossing voor de problemen
van de huishoudens.
Afschaffing van de vermogensbegrenzer
BRUGEL is verheugd over het voornemen van de regering om het gebruik van het systeem
van de vermogensbegrenzer af te schaffen voor alle huishoudens. Deze activiteit, ten laste van
de DNB, vertegenwoordigt hoge kosten zonder dat de toestand van schuldenlast van de
betrokken huishoudens erop verbetert en wordt bovendien door het huishouden als vreselijk
tergend en stigmatiserend beschouwd.
Aan de DNB toegewezen rol van marktfacilitator
BRUGEL is ook verheugd over de rol die de wetgever aan SIBELGA toekent als facilitator
tussen de markt en de klant. Deze nieuwe opdracht zal de DNB in staat stellen rechtstreeks
contact op te nemen met de klant en hem te informeren over de risico's die hij loopt en
inzonderheid over de voorgestelde beschermingsmaatregelen.
BRUGEL is van mening dat deze opdracht moet worden uitgevoerd binnen de termijn van
tien dagen vanaf de verzending van de ingebrekestelling. Het feit dit rechtstreeks contact uit
te stellen zou ertoe leiden dat er een te grote afstand ontstaat tussen de klant, de schuld en
de lopende procedure, waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om voor het
probleem een minnelijke oplossing uit te werken.
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BRUGEL is ook verheugd over de wens van de wetgever inzake nauwere samenwerking
tussen de netbeheerder en de Brusselse OCMW's. Wie is er immers beter dan een OCMW
op de hoogte van de toestand van bestaansonzekerheid waarin een persoon in moeilijkheden
kan verkeren?
Bovendien beschikt het OCMW over verschillende zowel administratieve als financiële
mechanismen waarmee het de systematiek van schuldenlast van het huishouden een halt kan
toeroepen.
BRUGEL is steeds van mening geweest dat alle sociale maatregelen die tot doel
hebben de schuldspiraal tot staan te brengen snel en proactief moesten kunnen
worden getroffen en gepaard moesten gaan met gepersonaliseerde sociale
begeleiding.
3.5.2

Door BRUGEL voorgestelde maatregelen
Automatische toekenning van het statuut van beschermde klant
In het kader van zijn bevoegdheden wat betreft de toekenning van het statuut van beschermde
klant heeft BRUGEL, op basis van zijn terreinervaring, verschillende vaststellingen gemaakt en
maatregelen voorgesteld met als doel de bescherming door het gewest te optimaliseren.
Wat betreft de vaststellingen is er reden om rekening te houden met de complexiteit en het
gebrek aan duidelijkheid van de maatregel, de moeilijkheid van "opname" (take-up), het feit
dat de maatregel te laat wordt genomen, de zwaarte van de bescherming die het huishouden
ertoe verplichten zowel de schuld aan de leverancier als de provisiefacturen van SIBELGA te
betalen, het gebrek aan verplichting inzake sociale begeleiding …
BRUGEL heeft vastgesteld dat de Brusselse OCMW's zich in toenemende mate ontdoen van
hun verplichtingen inzake gewestelijke bescherming ten voordele van maatregelen van
rechtstreekse financiële tussenkomst die worden gefinancierd via federale sociale fondsen.
Tot staving daarvan volstaan enkele cijfers ter illustratie van deze afstand van gewestelijk
statuut door de OCMW's: eind 2020, in volle covid-19-crisis, telde men 2.159 beschermde
huishoudens tegenover 2.321 in januari 2020. BRUGEL alleen al kende in een periode van vier
maanden bijna 150 conjuncturele covid-19-statuten toe.
Bovendien herinneren we eraan dat meer dan 27.000 huishoudens onder de regeling van
vermogensbegrenzer zijn geplaatst en dat bijna 20% van de Brusselse huishoudens, of 110.000
huishoudens, ten minste één ingebrekestelling per jaar ontvangt.
Om iets te doen aan deze vaststellingen stelt BRUGEL voor om de toekenning
van de gewestelijke bescherming te automatiseren voor de begunstigden van het
specifiek sociaal tarief die in een toestand van schuldenlast zouden verkeren.
Dergelijke automatisering biedt bepaalde voordelen, zoals: sneeuwbaleffect van
de schuld vermijden en het huishouden onttrekken aan elke maatregel van
gerechtelijke behandeling van het invorderingsproces, daar dit hoge kosten met
zich meebrengt en een bron van veel stress is. Voorzien in verplichte sociale
begeleiding door het OCMW zou het voor de klant mogelijk maken zijn
verschillende betalingstermijnen in acht te nemen en tegelijk te kunnen rekenen
op stelselmatige en gepersonaliseerde sociale begeleiding.
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De operationele voorwaarden inzake de invoering van dergelijke automatisering zouden
rekening kunnen houden met verschillende parameters zoals het minimaal bedrag van de
schulden, de benadering van het gedrag van de klant ten aanzien van zijn schuld en de effecten
van mogelijke meevallers.
BRUGEL stelt al sinds 2008 voor om deze bescherming automatisch toe te kennen.
Proactieve benadering van de tenlasteneming
In het kader van de gewestelijke bescherming wordt het statuut van beschermde klant ten
vroegste toegekend ofwel na ontvangst van de ingebrekestelling ofwel na een
betalingsachterstand van twee maandelijkse aflossingen, verhoogd met € 15 kosten. In de
praktijk gebeurt het maar zelden dat een aanvrager een aanvraag tot bescherming indient na
een ingebrekestelling te hebben ontvangen.
In het beste geval dient een consument met schulden zijn aanvraag in vanaf de installatie van
de begrenzer en in het slechtste geval na ontvangst van de dagvaarding waarin wordt gevraagd
om het contract te verbreken.
Volgens BRUGEL zou een andere kalender voor uitvoering van de gewestelijke bescherming
moeten worden voorgesteld, i.e. nog vóór de schuld ontstaat. Het is vrij paradoxaal dat alle
maatregelen die tot doel hebben hulp te bieden aan de huishoudens worden getroffen
wanneer er al sprake is van een crisissituatie en niet om op preventieve wijze een positiever
toekomst te bevorderen.
BRUGEL stelt dan ook voor dat het OCMW deze conjuncturele bescherming zou
toekennen en afhankelijk zou maken van sociale begeleiding van zodra het
OCMW een situatie op het spoor komt die problematisch kan lijken en na
uitvoering van een sociaal onderzoek dat informatie kan omvatten in verband
met overconsumptie, de detectie van indicatoren van onderconsumptie, tijdelijke
financiële en sociale moeilijkheden. Deze maatregel zou een looptijd van één jaar
hebben met de mogelijkheid om deze periode te verlengen na afloop van een
sociaal onderzoek. De klant zou enkel maar een energiefactuur te betalen
hebben, daar hij elders geen schulden zou hebben.
Deze maatregel kan perfect worden opgenomen in het huidige beschermingskader.
Inzonderheid zou ze gemakkelijk kunnen worden ingevoegd in de nieuwe bepaling van artikel
25octies §9, waarvan de geest dezelfde is, maar volgens een benadering die vandaag louter
remediërend is.
Gebruik van bemiddeling
BRUGEL heeft meermaals voorbehoud gemaakt bij de doeltreffendheid van het mechanisme
van judiciarisering als antwoord op het probleem van bestaansonzekerheid.
De risico's in verband met dit type procedure zijn al het voorwerp geweest van verschillende
vaststellingen, i.e. logheid, lang aanslepen van de proceduretermijnen waardoor schulden zich
opstapelen, het feit dat beschermde klanten niet naar een zitting komen waardoor er de facto
verstekvonnissen worden geveld, het feit dat de betrokken groep niet bij machte is de eigen
rechten te verdedigen en, tot slot, de hoge maatschappelijke kostprijs.

47 / 56

26/01/2021

Bijgevolg meent BRUGEL, zonder het huidige kader te verlaten, dat het gebruik
van bemiddeling moet worden aangemoedigd of voorrang moet krijgen boven
eender welke procedure in rechte. De voordelen zijn bekend, de procedure is
gratis en verloopt sneller en soepeler, de klant krijgt de kans zich uit te drukken
en wordt geïnformeerd over de maatregelen inzake sociale hulp die tot zijn
beschikking staan alsook over de mogelijke verhaalmiddelen … Om dit initiatief
concreet te maken zo het van de klant afkomstig is, moet de leverancier er
verschijnen.
Het is voor het huishouden in een toestand van tijdelijke of structurele kwetsbaarheid een
extra kans om een snelle en passende oplossing te vinden zonder dat de stroomtoevoer moet
worden afgesloten en zonder procedurekosten.
In het geval waarin de klant geen gebruik zou maken van dit recht, zou de leverancier
bovendien steeds de gerechtelijke procedure van contractverbreking moeten lanceren. Deze
laatste procedure zou snel moeten verlopen en alle extra procedurekosten moeten
vermijden.
BRUGEL wijst erop dat elke afsluiting van een leveringspunt van een residentiële klant,
ongeacht of dit gebeurt na een beslissing van de vrederechter of als gevolg van het feit dat
een contract niet wordt verlengd, kan worden beschouwd als een falen van de bescherming.
In 2019 werden 2.000 huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgesloten van
energietoevoer.
Bescherming tijdens de winter
BRUGEL heeft altijd het principe verdedigd dat een huishouden dat het slachtoffer is van een
afsluiting als gevolg van een niet-verlenging van contract (EOC) tijdens de winter, tijdelijk
moet worden bevoorraad door de DNB tegen het maximumtarief.
BRUGEL wijst erop dat een klant die zijn contract tijdens de winter niet verlengt, niet moet
voldoen aan criteria inzake kwetsbaarheid en zelfs zijn schuld niet moet aflossen aan zijn
vorige leveranciers, in tegenstelling met een klant die tijdens de winter wordt afgesloten van
energie als gevolg van een beslissing van de vrederechter.
BRUGEL is van mening dat de toepassing van het maximumtarief van aard is deze
klant ertoe te bewegen snel een nieuwe commerciële leverancier te vinden en
extra kosten ten laste van de DNB te vermijden. De toepassing van het
maximumtarief zou de effecten van meevaller beperken die overeenstemmen
met het concept van verstekeling (free rider) in de betekenis van de economische
theorieën.
Tot besluit herhaalt BRUGEL zijn belangrijkste pijlers voor een doeltreffende, rechtvaardige
en gerichte bescherming, i.e. automatisering, proactiviteit, verkorting van de
proceduretermijnen en efficiënte en snelle samenwerking tussen de verschillende spelers, i.e.
DNB / OCMW / leveranciers.
3.5.3

Naar een doeltreffende schadevergoedingsregeling
In zijn advies 296 beval BRUGEL aan om te voorzien in de automatische toekenning van
bepaalde types van schadevergoeding met als doel de consument beter te beschermen en te
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vermijden dat consumenten hun rechten niet opeisen. De wetgever heeft deze optie niet
gevolgd. BRUGEL zal in de loop van 2021 een studie voeren om de voor- en nadelen van een
dergelijke automatische regeling onder de aandacht te brengen.
Bovendien had BRUGEL aanbevolen om in zowel de elektriciteits- als de gasordonnantie de
verplichting voor de leveranciers op te nemen om bij BRUGEL verslag uit te brengen over de
schadevergoedingen overeenkomstig een door de regulator vastgesteld schema. De regulator
herhaalt zijn vraag.
3.5.4

Rol van de noodleverancier
De maturiteitsgraad van de energiemarkt, het complexer wordende vak van de leverancier
en de aanwezigheid van exogene factoren waarop de leverancier weinig of geen invloed heeft,
kunnen de leverancier in de problemen brengen en eventueel het risico op financiële
problemen en faillissement doen toenemen. Om de klanten van een leverancier die failliet
gaat te beschermen en de negatieve weerslag voor de energiemarkt te vermijden, in het begin
van de liberalisering, heeft de wetgever beslist om in een dergelijke situatie en gedurende één
jaar dezelfde voorwaarden toe te passen als die welke gelden in geval van standaardlevering.
Aldus bepalen artikel 25noviesdecies van de elektriciteitsordonnantie en zijn equivalent van de
gasordonnantie19, i.e. artikel 20sexiesdecies, wat volgt:
"In geval van faillissement of van intrekking van de leveringsvergunning van een leverancier,
zal de levering van de eindafnemers door de standaardleverancier worden verzekerd aan de
voorwaarden van de standaardlevering voor een maximale duur van een jaar."
BRUGEL wenst echter de aandacht van de wetgever en de regering te vestigen op het feit
dat:
-

enerzijds, de toewijzing van alle klanten aan een enkele leverancier (de 1ste
leverancier in België) niet lijkt te passen in een logica van vrijgemaakte markt,

-

anderzijds, deze bepaling ontoereikend blijkt te zijn in geval van faillissement van
middelgrote leveranciers. In zijn advies 25820 van 8 maart 2018 had BRUGEL, na
overleg met de marktspelers, benadrukt wat volgt: "BRUGEL zou aandacht willen
vestigen op het feit dat dit voorstel voor de operationele toepassing van het Brussels
wettelijk kader alleen kan worden toegepast in het geval van in gebreke blijven van een
leverancier die over een kleine Brusselse klantenportefeuille beschikt van niet meer dan
10.000 leveringspunten. Bij een portefeuille van middelgrote of grote omvang zou dit
voorstel technisch, economisch en juridisch niet uitvoerbaar zijn."

Bijgevolg zou het faillissement van een middelgrote leverancier niet kunnen worden beheerd
in het Brussels rechtskader.

19

De ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie
van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
B.S. 26 april 2004.
20

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/ADVIES-258-gebreke-blijvenenergieleverancier.pdf
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In de andere gewesten is er na vele besprekingen binnen de FORBEG gekozen om aan de
distributienetbeheerder de verplichting op te leggen de rol van vervangende leverancier op
zich te nemen, waarbij hij deze functie zo nodig volledig of gedeeltelijk mag overdragen aan
een derde via een transparante en niet-discriminerende procedure overeenkomstig de door
de regering vastgestelde bepalingen, na advies van de regulator.
Gelet op de specifieke kenmerken van de Brusselse context en de perimeter van de huidige
rol van de distributienetbeheerder heeft BRUGEL zijn beslissing opgeschort; de regulator
meent immers dat voorafgaande stappen noodzakelijk zijn alvorens de huidige regelgeving
betreffende de vervangende leverancier kan worden gewijzigd. Dit standpunt betekent in geen
geval dat er twijfels rijzen bij de overtuiging van BRUGEL betreffende de noodzaak om de
wetgeving aan te passen; de regulator legt de bal in het kamp van de regering en het parlement
om een regelgevende oplossing uit te werken voor deze lacune in de wetgeving. Natuurlijk
kan BRUGEL al zijn expertise ten dienste van de regering stellen bij het zoeken naar billijke
en marktconforme oplossingen.
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4 Artikelsgewijze analyse
De verwijzingen naar de artikelen in dit hoofdstuk zijn die van de elektriciteits- en de gasordonnantie
zoals gewijzigd door het voorontwerp van ordonnantie. De opmerkingen betreffende de
elektriciteitsordonnantie zijn dezelfde voor de gasordonnantie, daar ze hetzelfde thema hebben. De
wijzigingen en toevoegingen staan in het blauw.
1°. Artikel 2, 52° van de elektriciteitsordonnantie
In artikel 2, 52° moet het woord "blackstartmogelijkheden" worden geschrapt.
De blackstartmogelijkheden hebben immers betrekking op de blackstartdienst waarvoor de federale
overheid bevoegd is.
2°. Artikel 7, §1, 11° van de elektriciteitsordonnantie
Volgens BRUGEL moet dit artikel als volgt worden aangevuld: "11° de mededeling aan de gebruikers
van het distributienet van de informatie die zij nodig hebben met betrekking tot de voorwaarden en de tarieven
voor een doeltreffende toegang en het gebruik van het genoemde net, met inbegrip van de informatie over de
meetactiviteit en het beheer van de meetgegevens".
Een dergelijke wijziging dringt zich op ter versterking van de informatieplicht van de DNB ten aanzien
van de consumenten met betrekking tot de meetactiviteit en het gegevensbeheer. Deze activiteit heeft
een grote impact op de consumenten en het is noodzakelijk om te voorzien in een passende
informatieplicht. Als voorbeeld verwijst BRUGEL naar de informatieplicht van SIBELGA wat betreft
de opname en de verificatie van meterstanden door de consumenten en de gevolgen daarvan.
3°. Artikel 7, §1, 12°, a) en b) van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL vindt dat dit artikel moet worden aangevuld om er uitzonderingen in op te nemen. Er
bestaan situaties waarbij de DNB geen metingen kan verrichten daar zijn meter daartoe technisch
gezien niet in staat is. BRUGEL kan bepaalde producten (primaire reserves) van ELIA noemen
waarvoor deze situatie zich nu al voordoet (zie supra).
4°. Artikel 7, §1, 13° van de elektriciteitsordonnantie
Dit punt moet in fine worden aangevuld met wat volgt: "Hij moet blijk geven van pedagogie ten aanzien
van de actoren (inzonderheid mede-eigendommen) en moet de toepassing van de verschillende
identificeerbare aansluitingsschema's bevorderen, in samenwerking met BRUGEL, zonder discriminatie;" (zie
het punt betreffende de elektrische mobiliteit).
5°. Artikel 7, §1, 14° van de elektriciteitsordonnantie
In verband met dit artikel verwijst BRUGEL naar punt 3.1.1. van het huidige advies. Bijgevolg zou de
tekst "het berekenen van de toewijzing van gedeelde volumes gedurende eenzelfde kwartuur periode volgens
de door de betrokken netgebruikers vastgestelde voorwaarden" moeten worden geschrapt.
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6°. Artikel 7, §3 van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL beveelt aan om dit artikel aan te vullen overeenkomstig de voorstellen zoals geformuleerd
in punt 3.1.2. Aldus kan paragraaf 3, lid 2, als volgt worden aangevuld: "de distributienetbeheerder moet
ook informatie verstrekken over alternatieve maatregelen.
De netbeheerder stelt een verslag op betreffende de weigering van aansluitingsaanvragen met betrekking tot
een oplaadpunt en stuurt dat door naar BRUGEL. Het model en de frequentie van opmaak van het verslag
worden vastgesteld door BRUGEL na overleg met de distributienetbeheerder."
7°. Artikel 13, in fine, van de elektriciteitsordonnantie
De laatste paragraaf van voornoemd artikel moet worden geschrapt daar hij niet langer actueel is.
Alle Brusselse klanten komen in aanmerking.
8°. Artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL beveelt aan om dit artikel aan te vullen met de woorden in het blauw:
"De leveranciers beschikken over een leveringsvergunning om aan de in aanmerking komende
afnemers elektriciteit te leveren voor een verbruikslocatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De leveranciers kunnen beschikken over een beperkte leveringsvergunning:
1° ofwel voor een aan een bovengrens gebonden hoeveelheid elektriciteit wanneer zij hun financiële
waarborg wensen te beperken;
2° ofwel aan welbepaalde categorieën van afnemers;
3° ofwel voor hun eigen levering, met inbegrip van de levering aan hun eigen filialen.
De Regering stelt de criteria en regels vast voor de toekenning, de hernieuwing, de overdracht en de
intrekking van deze verschillende leveringsvergunningen, evenals de nadere regels betreffende deze
levering en de rechten en plichten opgelegd aan de leveranciers. De criteria voor het toekennen van
de leveringsvergunningen kunnen meer bepaald betrekking hebben op de eerbaarheid en de
beroepservaring van de aanvrager, zijn technische en financiële capaciteiten en de kwaliteit van zijn
organisatie.
De vergunning van een leverancier die de artikelen 8 en 9 niet meer naleeft, die zijn
openbaredienstverplichtingen niet meer naleeft, die geen activiteit van levering van elektriciteit (meer)
heeft of die niet meer beantwoordt aan de door de Regering op grond van dit artikel vastgestelde
criteria, wordt ingetrokken. Elke leveringsvergunning zoals bedoeld in dit artikel wordt afgeleverd,
overgedragen, hernieuwd of, in voorkomend geval, ingetrokken door BRUGEL. Daartoe is BRUGEL
bevoegd om modellen en instrumenten op te stellen en om het gebruik ervan op te leggen aan de
leveranciers en aanvragers van een vergunning.
De Regering voorziet in de toekenningscriteria waarvoor de leveranciers die een leveringsvergunning
op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de Europese Unie hebben
verkregen niet langer de naleving moeten aantonen, onverminderd de mogelijkheid voor BRUGEL om
informatie op te vragen als hij dat nodig acht."
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9°. Artikel 24bis, §1, 4° van de elektriciteitsordonnantie
Dit punt zou moeten worden geschrapt daar deze verplichting al zou moeten zijn opgenomen in
artikel 7 zoals voorgesteld in punt 1°.
10°.Artikel 24bis, §1, 9° van de elektriciteitsordonnantie
De woorden "de terbeschikkingstelling van deze installaties” zouden moeten worden geschrapt, daar
een dergelijke formulering doet geloven dat de installaties ter beschikking worden gesteld door
SIBELGA, terwijl deze laatste enkel instaat voor de administratieve organisatie van de
terbeschikkingstelling.
11°.Artikel 24bis, §1, 15° van de elektriciteitsordonnantie
De woorden "in overleg met Brugel," moeten worden vervangen door de woorden "onder het toezicht
van BRUGEL" (zie punt 3.1.2).
12°.Artikel 25, lid 1 van de elektriciteitsordonnantie
Zoals uiteengezet in punt 3.2.6 stelt BRUGEL de volgende wijzigingen van bovengenoemd artikel voor
om de duidelijkheid te verbeteren:
-

De woorden "gefinancierd door de tarieven" schrappen

-

Het 1ste lid aanvullen met wat volgt: "Deze goedkeuring betreft enkel de door de
tarieven gedekte openbaredienstopdrachten".

13°.Artikel 25quater, in fine, van de elektriciteitsordonnantie
De laatste paragraaf moet worden geschrapt daar een specifieke bepaling betreffende de termijnen
om van leverancier te veranderen al is opgenomen in artikel 25duodecies van de
elektriciteitsordonnantie.
14°.Artikel 25duodecies, laatste paragraaf van de elektriciteitsordonnantie
De zin "Bij elke verandering van leverancier, zijn de kosten van het opnemen van de meter ten laste van de
leverancier die wordt verlaten." moet worden geschrapt. Het betreft immers een exclusieve
tariefbevoegdheid van de regulator.
15°.Artikel 25quattuordecies, §1, 6° van de elektriciteitsordonnantie
Volgens BRUGEL moet dit punt 6°, met het oog op de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de
ordonnantie, worden opgenomen bij de specifieke verplichtingen van de DNB zoals bedoeld in artikel
7,§1 van de elektriciteitsordonnantie.
Bovendien stelt BRUGEL voor om dit punt als volgt te herformuleren:
"In dit verband kan de distributienetbeheerder deze gegevens op niet-discriminerende wijze verstrekken door
middel van een tool en een platform die toegankelijk zijn voor dienstverleners en elektriciteitsbedrijven die in
opdracht van de eindafnemer werken.
Na overleg met de betrokken spelers stelt de DNB de nadere regels voor betreffende de presentatie van de
gegevens alsook een procedure van toegang tot de gegevens voor de eindafnemers en de door de eindafnemer
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gemachtigde dienstverleners en elektriciteitsbedrijven. BRUGEL keurt dit voorstel goed. Voor deze dienst
mogen de eindafnemer geen extra kosten worden aangerekend;".
BRUGEL meent immers dat het de taak van de DNB zou moeten zijn, na overleg met de betrokken
spelers, om deze nadere regels van presentatie van de gegevens alsook de procedure van toegang
voor te stellen en dat BRUGEL die vervolgens moet goedkeuren.
16°.Artikel 25quattordecies, §1, 7° van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL beveelt aan om artikel 25quattordecies §1, 7° aan te passen overeenkomstig hetgeen is
bepaald in richtlijn 2019/944, als volgt:
"7° naar behoren worden geïnformeerd, via de factuur of eender welk ander middel, inzonderheid via
elektronische weg, over het reële elektriciteitsverbruik en de daarmee samenhangende kosten, met voldoende
regelmaat, ten minste eenmaal binnen een periode van 6 maanden, om hen in staat te stellen hun eigen
elektriciteitsverbruik te regelen en wanneer de eindafnemer beschikt over een slimme meter, ten minste
eenmaal per maand.".
Volgens BRUGEL immers bepaalt richtlijn 2019/944 in artikel 18 en inzonderheid in bijlage 1 2. b) en
d) dat de regelmaat van terbeschikkingstelling van de nauwkeurige informatie betreffende de
facturering op basis van het reële verbruik ten minste gelijk zou moeten zijn aan tweemaal per jaar
wanneer de klant niet beschikt over een meter met afstandslezing en ten minste maandelijks wanneer
de eindafnemer beschikt over een meter die lezingen op afstand toelaat.
17°.Artikel 30bis, §2, 4° van de elektriciteitsordonnantie
BRUGEL stelt voor om in dit artikel een nieuw punt op te nemen, als volgt geformuleerd: "goedkeuren
van de contracten en algemene voorwaarden die de netbeheerders opleggen aan de leveranciers, de
netgebruikers en de toegangshouders ter gelegenheid van, wegens of als gevolg van een aansluiting,
een toegang tot het net of de gegevens en hun wijzigingen".
Naar het voorbeeld van wat al bestaat in het Waals Gewest maakt deze precisering het voor BRUGEL
mogelijk om de wettelijkheid, de evenredigheid en het niet-discriminerende karakter te verifiëren
van de door de DNB/GTNB voorgestelde voorwaarden en contracten.
18°. Artikel, 30bis, §2, 27° van de elektriciteitsordonnantie
De woorden "binnen de dertig dagen na ontvangst ervan" moeten worden vervangen door de
woorden "binnen de dertig dagen vanaf het ogenblik waarop het dossier wordt geacht volledig te zijn" (zie
punt 3.1.2).
19°. Artikel 30ter van de elektriciteitsordonnantie
Het nieuwe artikel 30ter luidt als volgt:
“Art. 30ter §1. Brugel wordt beheerd door een bestuursraad samengesteld uit vijf bestuurders,
waaronder een voorzitter die over de competenties in de elektriciteits- en gasmarkt, de
watertarifering, de regulering van de netmarkten en het openbaar ambt beschikt”.
Tenzij het om een tikfout gaat, doet de werkwoordsvorm in het enkelvoud “beschikt” denken dat de
eisen enkel gelden voor de voorzitter, wat verbazing wekt.
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Bovendien lijkt het cumulerende woordje “EN” voor de competenties van de voorzitter niet haalbaar
en wordt het enigszins tegengesproken door paragraaf 5 van hetzelfde artikel waar de precieze kennis
die de voorzitter moet bezitten nauwkeurig wordt beschreven.
Bovendien verwondert BRUGEL zich erover dat de competenties in het domein van water beperkt
zijn tot het aspect “tarieven”. Zou dit betekenen dat het activiteitsdomein van BRUGEL wordt
beperkt tot alleen maar de tarieven? Zou BRUGEL dan helemaal geen oog meer moeten hebben voor
de kwestie van de waterarmoede? Voor de algemene verkoopvoorwaarden (die hij overigens
goedkeurt)? Voor de voorwaarden van aansluiting, metingen, kwaliteit van de dienstverlening? Dit lijkt
ons niet de algemene doelstelling te zijn. Voor deze materie zijn ruimere bevoegdheden noodzakelijk.
Daarom stelt BRUGEL de volgende formulering voor:
“Art. 30ter §1. Brugel wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit vijf bestuurders, onder
wie een voorzitter, die over de competenties in de elektriciteits- en gasmarkt, de watertarifering, de
regulering van de netmarkten en/of het openbaar ambt beschikken.”
BRUGEL stelt ook vast dat de waterbeheerder uit de tekst wordt verwijderd. De tekst bepaalt echter:
“De selectie gebeurt tussen de kandidaten die de vermelding A of B kregen, rekening houdende met hun
complementariteit.” Het zou dan ook passen dat de competenties in de verschillende sectoren van
water, elektriciteit en gas aanwezig zijn binnen de raad van bestuur en dat deze competenties door
de jury kunnen worden geverifieerd.
20°. Artikel 30quinquies, §4 van de elektriciteitsordonnantie
Volgens de geldende tekst vertegenwoordigt de voorzitter BRUGEL bij een aantal instanties. De
opsomming lijkt volledig, zonder echter te zijn geëvolueerd met de opdrachten van BRUGEL noch
met de organisatie van de sectoren elektriciteit, gas en water. Bovendien, gelet op het grote en steeds
toenemend aantal externe vergaderingen, zou het passen om deze vertegenwoordiging te kunnen
delegeren aan een bestuurder (m/v) of een directeur (m/v). BRUGEL vindt het nodig om deze bepaling
aan te passen.
BRUGEL stelt dan ook voor om dit artikel als volgt te redigeren: “Art. 30quinquies, 44. De voorzitter
vertegenwoordigt Brugel bij de gewestelijke, intergewestelijke, nationale, internationale en Europese instanties,
in fora in verband met de sectoren elektriciteit, gas en/of water alsook in de gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen. De rechtsvorderingen worden ingesteld door Brugel. De voorzitter mag de uitoefening van deze
vertegenwoordiging met het akkoord van de raad van bestuur overdragen aan een bestuurder of aan de
directeur alsook aan de adjunct-directeur.” (Wij onderstrepen de voorgestelde wijzigingen)
21°.Artikel 30novies, §3 van de elektriciteitsordonnantie zoals gewijzigd
Om de mogelijkheden van beroep tegen de beslissingen van de Geschillendienst te organiseren, moet
paragraaf 3 van voornoemd artikel worden verduidelijkt door toe te voegen wat volgt:
-

Het past om de volgende zaken toe te voegen: "§ 3. Tegen de beslissingen van de
Geschillendienst kan er, binnen de zestig dagen vanaf hun datum van kennisgeving,
beroep worden ingesteld voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Voor alle
aspecten betreffende de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel is
artikel 1034bis van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing."

-

Er is reden om te voorzien in een mogelijkheid van beroep tot heroverweging,
als volgt geformuleerd: "Onverminderd de gewone mogelijkheden van beroep kan elke
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bij een beslissing van de Geschillendienst betrokken partij beroep tot heronderzoek tegen
de genoemde beslissing indienen binnen de termijn van twee maanden vanaf de
kennisgeving van die beslissing. De Dienst neemt zijn beslissing binnen de twee maanden
vanaf de ontvangst van het verzoek. Bij gebrek daaraan wordt de initiële beslissing
geacht te zijn bevestigd."
22°.Artikel 31bis, §1 van de elektriciteitsordonnantie
Artikel 31bis, §1 bepaalt: "Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden
en een boete van 500 tot 5000 euro of, als de overtreder een rechtspersoon is, van maximaal tien
percent van zijn jaaromzet of met één van deze straffen: al wie, door gebrek aan voorzorg,
infrastructuren voor productie, plaatselijk vervoer, distributie en gebruik van elektriciteit onopzettelijk
heeft vernietigd of beschadigd, of de transmissie van elektriciteit op de netten belet of belemmerd
heeft."
We zijn van mening dat het gebrek aan voorzorg moet worden geschrapt daar het om een vaag en
moeilijk verifieerbaar begrip gaat.

5 Conclusies
Het voorontwerp van ordonnantie is een belangrijke stap voorwaarts ter ondersteuning van
de rechtvaardige energietransitie, ter verbetering van de informatie en, tot op zekere hoogte,
ter bescherming van de eindafnemers, in het licht van het nieuwe Europese rechtskader inzake
energie. In zijn advies 296 had BRUGEL al zijn visie uiteengezet met betrekking tot het Clean
Energy Package en de regulator is verheugd dat een groot deel van dat advies is opgenomen
in het voorontwerp van ordonnantie. In het huidige advies onderstreept de regulator alleen
maar een aantal punten die hij als belangrijk beschouwt om de verwezenlijking van de door
de regering en de regulator vastgestelde doelstellingen nog meer te ondersteunen.
*

*
*
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