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1 Juridische grondslag 

Op grond van 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 de volgende opdracht: 
'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. In een e-mail van 31 maart 2021 heeft het 
kabinet van de minister bevoegd voor het energie- en waterbeleid aan BRUGEL immers gevraagd om 
een advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
betreffende de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van 
infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen (hierna 'ontwerpbesluit'). 
 

 

2 Context 

Het ontwerpbesluit dat voor advies aan BRUGEL wordt voorgelegd, heeft in de eerste plaats tot doel 
om de voorwaarden en de financiering van de nieuwe openbare dienstopdrachten (ODO) vast te 
leggen die worden vermeld in: 

- artikel 24bis, § 1, 12° van de elektriciteitsordonnantie, en 
- artikel 18, 5° van 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 (hierna de 
'gasordonnantie'). 

 
Dit besluit wordt uitgevaardigd in uitvoering van artikel 24bis, § 1,12° van de elektriciteitsordonnantie 
en artikel 18, 5° van de gasordonnantie, die voorzien in een aan de distributienetbeheerder (DNB) 
toegewezen ODO, die als volgt wordt geformuleerd: 
 

'volgens de voorwaarden en de financiering bepaald door de Regering, de begeleiding van de 
gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van 
alternatieve brandstoffen, via adviezen, steun bij het zoeken naar opportuniteiten en een administratief 
en technische helpdesk'. 
 

3 Analyse en voorstellen van BRUGEL 

In de eerste plaats verheugt BRUGEL zich over het voornemen van de Regering om, via dit 
ontwerpbesluit, het koolstofarm maken van het wagenpark van de lokale en gewestelijke overheden 
te ondersteunen, maar ook om te blijven zorgen voor de uitrol van een voor het publiek toegankelijke 
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Brussel. 
 
Het ontwerpbesluit bevat twee hoofdstukken die betrekking hebben op twee afzonderlijke opdrachten: 
 

- de opdrachtencentrale voor voertuigen en oplaad- en tankinfrastructuur (hoofdstuk 1); en 
- de organisatie van een project voor de installatie van voor het publiek toegankelijke 

oplaadpunten (hoofdstuk 2).  
 



 

 4 / 8 29/04/2021 

Ook de door BRUGEL geformuleerde opdrachten volgen deze structuur.  
 
3.1 De opdrachtencentrale voor voertuigen en oplaad- en 

tankinfrastructuur 

In hoofdstuk 1 van het ontwerpbesluit is vastgelegd dat de DNB een of meer opdrachtencentrales 
opricht en beheert die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbieden aan lokale en gewestelijke 
overheden voor hun eigen wagenpark en hun behoeften inzake het opladen met elektriciteit en het 
tanken met aardgas voor exclusief gebruik van hun wagenpark. 

De opmerkingen van BRUGEL over hoofdstuk 1 van het ontwerpbesluit worden hieronder gegeven: 

 De rol van de DNB 

In artikel 2, § 1 van het ontwerpbesluit is vastgelegd dat de DNB een of meer opdrachtencentrales 
opricht en beheert die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aan de lokale en gewestelijke overheden 
aanbieden.  

In artikel 2, § 2 worden de door de DNB te leveren minimale prestaties opgesomd die binnen het 
toepassingsgebied van deze opdrachtencentrale vallen: de aankoop van voertuigen, de installatie van 
elektrische oplaad- of tankpunten en tot slot de levering, de parametrering en de exploitatie van de 
oplaadpunten.  

Artikel 3 luidt als volgt: De lokale en gewestelijke overheden kunnen eveneens de gunning van een 
overheidsopdracht voor het beheer en het onderhoud van laadpunten voor elektrische voertuigen en, 
desgevallend, van tankstations voor voertuigen op aardgas die geïnstalleerd zijn op hun sites en in hun gebouwen 
toevertrouwen aan de distributienetbeheerder. De in het kader van deze overheidsopdracht geleverde prestaties 
zijn ten laste van de gewestelijke of lokale overheid die er baat bij heeft.” 
 
De rol van de DNB zal dus beperkt blijven tot de organisatie van de opdrachtencentrale bedoeld in 
artikel 2 en tot de mogelijkheid om, op vraag van de gewestelijke en lokale overheden, 
overheidsopdrachten voor het beheer en het onderhoud van de oplaadpunten of tankstations te 
organiseren (opdracht bedoeld in artikel 3). De rol van de DNB is dus in overeenstemming met 
het Europese wettelijke kader1, aangezien in het ontwerpbesluit niet is vastgelegd dat 
deze laatste de oplaadpunten van de lokale of gewestelijke overheden bezit, ontwikkelt, 
exploiteert of beheert. 
 

 De inhoud van de opdrachtencentrales 

Zoals vermeld in het vorige deel, is in artikel 3 van het ontwerpbesluit vastgelegd dat de DNB, op vraag 
van de lokale en gewestelijke overheden, overheidsopdrachten voor het beheer en het onderhoud van 
oplaadpunten of tankstations kan organiseren. De inhoud van deze dienst lijkt vrij nauw aan te sluiten 
bij die van artikel 2, § 2, 3°, dat als volgt luidt : '3° de levering, de parametrering en, in voorkomend 
geval, de exploitatie van beheersinstrumenten van de oplaadpunten.' 
 
BRUGEL vraagt zich dan ook af wat de toegevoegde waarde van artikel 3 is en of het niet 
beter zou zijn om alle overwogen diensten te integreren in de opdrachtencentrales die 

 

1 Artikel 33 van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad 
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zullen worden georganiseerd (waarbij het doel van de opdrachtencentrale erin bestaat 
om voordeel te kunnen halen uit het volume-effect). 

 
 

 De financiering 

In artikel 2, § 3 van het ontwerpbesluit wordt verduidelijkt wie verantwoordelijk zal zijn voor de 
financiering van de prestaties die via de opdrachtencentrales zullen worden aangeboden: “De werken, 
leveringen en diensten zijn ten laste van de gewestelijke of lokale overheid die er baat bij heeft.”. 

In artikel 4 van het ontwerpbesluit is eveneens het volgende vastgelegd: “De opdracht van de 
distributienetbeheerder bedoeld in artikel 2 van onderhavig besluit heeft een duur van drie jaar vanaf de 
inwerkingtreding van onderhavig besluit. Het gewest kent de distributienetbeheerder een subsidie toe, zoals 
gedefinieerd in de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing 
zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, om deze opdracht te financieren. De financiering dekt 
alle kosten voor de gewestelijke overheden en vijftig procent van de kosten voor de lokale overheden. Een 
overeenkomst gesloten tussen Leefmilieu Brussel en de distributienetbeheerder legt de modaliteiten van deze 
financiering vast. De kosten die niet onder deze subsidie vallen, zijn ten laste van de overheden die er baat bij 
hebben. 

De kosten die worden gemaakt om te voldoen aan de behoefte bedoeld in art. 2, §1, 2° van onderhavig besluit 
worden niet ten laste genomen. 
 
Brugel is belast met de controle van de toepassing van onderhavig hoofdstuk en heeft op eenvoudig verzoek 
toegang tot de relevante documenten in het bezit van de distributienetbeheerder en de lokale en gewestelijke 
overheden.”  
 
BRUGEL begrijpt uit het eerste lid van artikel 4 van het ontwerpbesluit dat de opdracht van de DNB, 
die bestaat uit het organiseren van de opdrachtencentrale, zal worden gefinancierd door een 
gewestelijke subsidie die met een financiering van de lokale overheid zal worden aangevuld. 

Uit de voorgestelde bepalingen komt dus duidelijk naar voor dat de elektriciteitsverbruikers de 
financiering van deze opdracht niet ten laste zullen nemen. 

De in lid 2 van artikel 4 van het ontwerpbesluit gebruikte formulering waarin wordt verwezen naar het 
feit dat slechts één van de prestaties (in dit geval de aankoop van voertuigen) van de opdrachtencentrale 
het voorwerp mag uitmaken van een tarifaire tenlasteneming, zou echter tot verwarring kunnen leiden. 
BRUGEL stelt dus voor om de in het ontwerpbesluit gebruikte formulering te 
verduidelijken om geen enkele dubbelzinnigheid te laten bestaan over het feit dat deze 
opdracht niet door de elektriciteitsverbruikers zal worden gefinancierd (via het tarief of 
via de begroting van de ODO). 

 

 De rol van BRUGEL 

Zoals vermeld in het vorige punt, is in het derde lid van artikel 4 van het ontwerpbesluit vastgelegd dat 
BRUGEL belast is met het toezicht op de toepassing van hoofdstuk 1. De regulator stelt echter vast 
dat het toepassingsgebied van dit hoofdstuk vrij ruim is (aankoop van voertuigen, oplaad- en 
tankinfrastructuur, ...), terwijl BRUGEL niet over de nodige middelen beschikt om deze opdracht 
volledig te controleren.  
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Bovendien zou er sprake zijn van een dubbelzinnigheid, aangezien de controle van de opdracht eerder 
aan Leefmilieu Brussel lijkt te zijn toegewezen. Artikel 2, § 4, van het ontwerpbesluit luidt immers als 
volgt: 
“Elk jaar verstuurt de distributienetbeheerder voor 31 januari een verslag aan Leefmilieu Brussel over het 
gebruik van deze opdrachtencentrale door de bedoelde overheden en over de afstemming ervan op de 
behoeften van deze overheden.” 

 
Uit het voorgaande blijkt dat de verantwoordelijkheid inzake de controle van BRUGEL 
moet worden verduidelijkt.  

 

3.2 De organisatie van een project voor de installatie van voor het 
publiek toegankelijke oplaadpunten 

In hoofdstuk 2 van het ontwerpbesluit is vastgelegd dat de DNB, in samenwerking met de beheerders 
van de gemeentewegen en de beheerder van de gewestwegen, een plan opstelt voor de installatie van 
maximaal vierhonderd voor het publiek toegankelijke oplaadpunten. Zo is bepaald dat de DNB tussen 
19 oktober 2021 en 18 oktober 2022 de aanbestedingen organiseert voor de concessie van openbare 
ruimten die de plaatsing van oplaadpunten mogelijk maakt. 

Parallel met de goedkeuringsprocedure van het ontwerpbesluit werd met betrekking tot de organisatie 
van dit project voor de installatie van 400 oplaadpunten een opvolgingscomité opgericht. BRUGEL 
werd dus door het kabinet van de minister van Energie uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
opvolgingscomité. 

In sommige van de hieronder vermelde voorstellen van BRUGEL wordt dus rekening gehouden met 
de besprekingen die in het kader van dit opvolgingscomité hebben plaatsgevonden. 

 
 De omkadering van het project  

Onder meer op basis van de besprekingen die binnen het opvolgingscomité hebben plaatsgevonden, is 
BRUGEL van mening dat het ontwerpbesluit enkele nieuwe bepalingen moet bevatten die een kader 
bieden voor de door de DNB georganiseerde projectoproep die tot doel heeft om 400 openbaar 
toegankelijke oplaadpunten te installeren. 

- Dit project, dat als POC ('proof of concept') moet worden aangemerkt, heeft tot 
doel om de grootschaligere uitrol van een oplaadinfrastructuur voor te bereiden 
volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld in de nieuwe strategische visie die de 
Regering in juli 2020 heeft aangenomen. 

- Dankzij dit project zal ook kunnen worden getest of de markt in staat is om in te 
spelen op een aanbod dat voldoet aan de modaliteiten van de nieuwe strategische 
visie. 

- Zoals bepaald door het opvolgingscomité van dit project, zal de DNB, bij het 
uitblijven van een reactie (of een ontoereikend antwoord) van de markt op de 
offerteaanvraag, niet de opdracht van 'beheerder in laatste instantie' krijgen 
toegewezen, aangezien het om een POC gaat.  
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Gelet op de tijdens de opvolgingscomités voorgestelde planning zou de installatieperiode voor de 
400 oplaadpunten moeten worden aangepast (de laatste meegedeelde planning voorziet in de 
installatie van oplaadpunten van 1 januari 2022 tot en met 1 januari 2023). 

 

 De locatie van de oplaadinfrastructuur 

Ter herinnering, BRUGEL heeft in 2017 een studie  betreffende de ontwikkeling van voor het publiek 
toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest2 gepubliceerd. 

In een van de delen van deze studie werd een methodologie voorgesteld om de geografische spreiding 
te bepalen van de openbare oplaadstations die in het kader van een toekomstige georganiseerde uitrol 
zouden worden geïnstalleerd.  

BRUGEL beveelt de Regering dan ook aan om zich te inspireren op de richtlijnen van deze studie om 
de plaats van de 400 oplaadpunten te bepalen. 
 

 De financiering 

Artikel 7 van het ontwerpbesluit luidt als volgt:  

“De distributienetbeheerder houdt in zijn budget rekening met de openbaredienstopdrachten bedoeld in artikel 
25, §1, van de ordonnantie, de kosten betreffende de uitvoering van hoofdstuk 2, met inbegrip van de kosten 
gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de in hoofdstuk 2 bedoelde opdrachten voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dit besluit.  
 
De distributienetbeheerder oefent deze opdracht uit in omstandigheden die garanderen dat rekening wordt 
gehouden met het algemeen belang, de optimalisatie van de kosten en baten en de naleving van de door 
onderhavig besluit vastgelegde modaliteiten.” 
 
BRUGEL begrijpt uit deze bepaling dat de financiering van de organisatie van het project voor de 
installatie van de 400 oplaadpunten door de Brusselse elektriciteitsverbruikers ten laste wordt 
genomen. Gezien het tijdelijke en beperkte karakter van deze opdracht (hoofdstuk 2) meent BRUGEL 
dat het mogelijk is om dit project in het kader van de ODO-begroting van SIBELGA te financieren. 

Voor de structurele opdracht met betrekking tot de organisatie van de uitrol van een 
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, is BRUGEL van mening dat de 
financiering ervan door een specifieke subsidie moet worden verzekerd.  

BRUGEL vindt immers dat al deze kosten niet aan de Brusselse elektriciteitsverbruikers mogen worden 
doorgerekend. 

 

 

2 Studie nr. 20  betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor 
elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd op de website van BRUGEL, 
https://www.brugel.brussels/ 
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Rekening houdend met de vragen die in dit advies worden gesteld (rol van BRUGEL en financiering van 
de opdrachten), vraagt BRUGEL om meer duidelijkheid over de uitvoeringsmodaliteiten van de 
gewestelijke visie inzake de ontwikkeling van een oplaadinfrastructuur. 

BRUGEL stelt daarom voor om de hierboven vermelde aanbevelingen in aanmerking te nemen teneinde 
het kader van het ontwerpbesluit te vervolledigen. 

* * 

* 

 

 

 


