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1

Juridische grondslag en context
De ordonnantie van 23 juli 2018 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 ‘de ordonnantie’) genoemd, voorziet in artikel 90 het
volgende:
“BRUGEL heeft de mogelijkheid om voor een beperkte tijd marktregels en specifieke tariefregels
aan te nemen voor beperkte geografische zones of elektriciteitszones. Deze zones worden specifiek
ontwikkeld door de realisatie van innoverende proefprojecten, met name om oplossingen uit te
werken voor de problematiek van de verbinding van gedecentraliseerde producties met de
distributienetten. “
Dit artikel biedt BRUGEL de mogelijkheid om afwijkingen van de markt- en tariefregels toe te
staan voor bepaalde projecten en onder bepaalde ruimtelijke en tijdsgebonden voorwaarden.
Deze beslissing heeft tot doel de regels en modaliteiten te specificeren voor de aanvraag van
deze afwijkingen, en een kader op te stellen om deze afwijkingen te evalueren en toe te staan.
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Projecten die in aanmerking komen

2.1

Type
Artikel 90 van de ordonnantie stelt dat afwijkingen toegestaan kunnen worden voor
innoverende projecten in het algemeen. De wetgever heeft een eerste segment gespecificeerd
waarin innovaties mogelijk zijn, door het volgende te stellen: “met name om oplossingen uit te
werken voor de problematiek van de verbinding van gedecentraliseerde producties met de
distributienetten”.
Dit segment is evenwel niet limitatief en er kunnen afwijkingen toegestaan worden voor
innoverende projecten in andere domeinen.

2.2

Perimeter
De ordonnantie stelt dat tijdelijke afwijkingen van de markt- of tariefregels toegestaan kunnen
worden voor innoverende projecten “voor beperkte geografische zones of elektriciteitszones”.
De relevantie van een geografische of elektrische perimeter hangt af van de aard van het
project.
In zijn afwijkingsaanvraag moet de projectverantwoordelijke de voorgestelde perimeter
beschrijven en motiveren.

2.2.1

Elektrische perimeter
In geval van innoverende projecten waarbij minstens één eenheid met injectiemogelijkheden
(producent of opslageenheid) en minstens één elektriciteitsconsument aangesloten worden op
het net en die een impact kunnen hebben op de elektriciteitsstromen, wordt een elektrische
perimeter toegepast. Dit om virtuele ‘use cases’ te vermijden die op geen enkele manier
verband houden met de elektrische realiteit van het net en om gedragingen en uses cases te
bevorderen die goed zijn in het licht van het gebruik en het beheer van het elektriciteitsnet.
Deze elektrische perimeter moet bepaald worden door een onderdeel van het net, doorgaans
een transformator of een verdeelcabine.
De omvang van de elektrische perimeter moet redelijk en evenwichtig zijn, om een goed
evenwicht mogelijk te maken tussen:
-

de ontwikkeling van innoverende uses cases en de activering van het potentieel inzake de
productie van hernieuwbare elektriciteit;

-

de bevordering van gedragingen en uses cases die goed zijn in het licht van het gebruik en
het beheer van het elektriciteitsnet.

Aangezien het elektriciteitsdistributienet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dicht en fijn
gemaasd is, met een vandaag nog lage penetratiegraad van hernieuwbare energie, zijn
congestieproblemen als gevolg van de injectie van deze installatietypes op het net in dit stadium
dus niet aan de orde.
Gezien het voorgaande en op basis van deze beslissing meent BRUGEL dat voor de betrokken
projecten (zie ontwikkeling hiervoor) een beperkte elektriciteitszone maximaal het geheel is van
alle elektrische leveringspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stroomafwaarts van
eenzelfde leveringspost van ELIA.
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2.2.2

Geografische perimeter
De projecten die volgens paragraaf 2.2.1 geen elektrische perimeter vereisen, worden
afgebakend door een geografische perimeter. Deze wordt bepaald voor elk innoverend project
en kan maximaal het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijken.

2.3

Bevoegdheid met betrekking tot de aangevraagde afwijkingen
Opdat een project in aanmerking zou komen voor tijdelijke afwijkingen van de markt- of
tariefregels, moeten deze afwijkingen vallen onder de gewestelijke aangelegenheden inzake
energie, of ze nu geregeld worden door de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar
uitvoeringsbesluiten, of de tariefmethodologie bepaald door BRUGEL.
Deze afwijkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het volgende:
•

de distributietarieven, de meettarieven,

•

de voorwaarden voor de levering van elektriciteit,

•

maatregelen voor de optimalisering van het aanbod en de aanvragen.
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Evaluatiecriteria
De innoverende projecten die in aanmerking komen en kandidaat zijn voor tijdelijke afwijkingen
van de markt- of tariefregels zullen geëvalueerd worden volgens de volgende drie criteria. Na
de evaluatie volgens deze criteria wordt beslist om de gevraagde afwijkingen al dan niet volledig
of gedeeltelijk toe te staan.

3.1

Innoverend karakter
Het project zal beoordeeld worden op zijn innoverende karakter, zowel qua aard als qua
diepgang van de beoogde innovatie. Het moet gaan om een reële innovatie ten aanzien van de
geldende regels en werking, met als hoofddoel de innovatie zelf en geen eventuele tijdelijke,
ad-hocverbetering van een businessplan.

3.2

Complementariteit met al lopende projecten
Er zal voorrang worden gegeven aan projecten die minstens één innoverend project omvatten
dat nog niet inbegrepen is in of dat verloopt in een contextelement waardoor het zich
onderscheidt van een ander innoverend project dat in uitvoering is of gevalideerd is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.3

Potentieel inzake maatschappelijke meerwaarde
Het project zal geëvalueerd worden op zijn potentieel in termen van toegevoegde waarde voor
de maatschappij in haar geheel, ongeacht of die toegevoegde waarde nu van economische,
sociale of ecologische aard is. Hoewel het misschien niet mogelijk is en ook niet vereist is om
dit potentieel uit te drukken in cijfers, moet er in principe wel een maatschappelijke
meerwaarde gecreëerd worden door de uitbreiding van het innoverende principe op de
energiemarkt. Met andere woorden: het is niet de bedoeling innovaties te testen waarvan op
voorhand vaststaat dat ze nefast zouden zijn mochten ze op grotere schaal toegepast worden.
Het potentieel inzake reproduceerbaarheid op gewestelijke schaal maakt deel uit van het
potentieel inzake maatschappelijke meerwaarde, in dat opzicht dat een innovatie waarvan de
toegevoegde waarde als positief wordt geïdentificeerd, een des te grotere impact zal hebben
als ze gereproduceerd kan worden op gewestelijke schaal.

4

Duur van de afwijking
De standaardduur van de afwijking bedraagt twee jaar, te rekenen vanaf het moment van de
formele beslissing van BRUGEL om de afwijking(en) goed te keuren.
Onder voorbehoud van aanvaarding na analyse door BRUGEL kan deze initiële duur één keer
met twee jaar verlengd worden, door de gemotiveerde aanvraag te formuleren hetzij:
-

Bij de initiële aanvraag van afwijkingen voor een innoverend project;

-

6 maanden vóór het verstrijken van de eerste periode van twee jaar.

6 / 10

05/06/2019

Als de omstandigheden die hebben geleid tot de toekenning van afwijkingen gewijzigd worden,
zal BRUGEL het dossier opnieuw analyseren en kan de toekenning van afwijkingen opgeschort
of stopgezet worden.
Mocht in de loop van het project blijken dat de rechten en/of plichten van de betrokken partijen
niet meer nageleefd worden, dan kan BRUGEL de toekenning van afwijkingen opschorten of
stopzetten.

5

Procedure voor de aanvraag van een afwijking

5.1

Formulier en termijnen
De aanvrager vult het op de website van BRUGEL beschikbare ‘Formulier voor de aanvraag van
afwijkingen voor een innoverend project’ in en dient dit in bij BRUGEL.
Zodra BRUGEL dit ontvangt, wordt de ontvangst van het dossier bevestigd.
Binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier deelt BRUGEL aan de
aanvrager mee of het dossier volledig is. Als dat niet het geval is, wordt gemeld welke gegevens
ontbreken. Bij de ontvangst van de aanvullende gegevens heeft BRUGEL opnieuw 10
werkdagen om te beoordelen of het dossier hiermee nu volledig is. Deze cyclus kan herhaald
worden tot het dossier volledig is.
Zodra het dossier volledig is, heeft BRUGEL 1 maand de tijd om te evalueren of het
innoverende project in aanmerking komt voor de afwijkingen en - als het project in aanmerking
komt - om de toekenning van de gevraagde afwijkingen te beoordelen en te valideren volgens
de hiervoor vermelde evaluatiecriteria. BRUGEL kan deze termijn verlengen met één extra
maand, middels een gemotiveerde kennisgeving aan de aanvrager.
Na deze periode deelt BRUGEL haar gemotiveerde beslissing mee aan de aanvrager en wordt
deze, in geval van een positieve beslissing, gepubliceerd en betekend aan Sibelga indien er
afgeweken wordt van tariefregels.
De termijnen om de volledigheid en de inhoud te controleren worden opgeschort tussen 10
juli en 20 augustus.

5.2

Overleg
BRUGEL beveelt aan dat de houder van een innoverend project dat kandidaat is voor tijdelijke
afwijkingen van de markt- of tariefregels vooraf overleg pleegt met de actoren van de
energiemarkt die mogelijk getroffen zullen worden door of betrokken zullen zijn bij het
innoverende project. In voorkomend geval wordt de aanvrager verzocht bij zijn
aanvraagdossier de conclusies van dit overleg te voegen.
Desalniettemin, voorafgaand aan elke beslissing tot afwijking die een mogelijke impact heeft op
het distributienet of het gewestelijke transmissienet, zal BRUGEL overleg plegen met de
bevoegde netbeheerder.
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Verplichtingen ten laste van de
projectverantwoordelijke
De houder van een innoverend project in uitvoering dat afwijkingen geniet, moet bepaalde
verplichtingen naleven inzake:
➢ de bescherming van de consumenten:
1°. De projectverantwoordelijke moet alle nodige maatregelen treffen om de
bescherming van de consumenten te verzekeren, in het bijzonder:
o

door erover te waken dat de consument op vrijwillige basis deelneemt aan het
project;

o

door duidelijke en verstaanbare informatie mee te delen over de rechten en
de plichten van de partijen;

o

door te waken over een niet-discriminerende behandeling van alle deelnemers
aan het project;

o

door de deelnemer te informeren over zijn recht om uit het project te stappen
middels een opzeg binnen redelijke termijnen en de betaling van de
verhoudingsgewijze kosten;

o

door de opstelling van duidelijke en transparante facturen te verzekeren;

o

door de deelnemers te informeren over de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de Geschillendienst van BRUGEL;

➢ de veiligheid van het net
2°. De projectverantwoordelijke mag geen acties ondernemen die afbreuk kunnen
doen aan de veiligheid van het net of die de continuïteit van de bevoorrading van
de gebruikers van dit net in het gedrang kan brengen;
➢ de verstrekking van informatie aan de regulator:
3°. BRUGEL elk ontwerp en elke wijziging van contract en/of overeenkomst bezorgen
met betrekking tot de functies, de verantwoordelijkheden of de rechten en
plichten tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het project;
4°. BRUGEL informeren zodra de voorwaarden veranderen die hebben geleid tot de
toekenning van de afwijkingen;
5°. BRUGEL informeren zodra het project afgesloten en/of stopgezet wordt;
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➢ de rapportering
6°. Een beknopt zesmaandelijks rapport opstellen ter attentie van BRUGEL, met:
o

De stand van zaken van het project, met inbegrip van de sleutelmomenten in
het verleden;

o

De volgende stappen en de geplande kalender die ermee verband houdt;

o

Feedback over wat er al gerealiseerd werd;

o

De moeilijkheden en/of problemen waarmee men geconfronteerd werd met
betrekking tot de goede uitvoering van het project.

7°. Na afloop van het project of op het einde van de afwijkingsperiode een eindrapport
opstellen met:
o

Een samenvatting van het project, zijn principes, zijn doelstelling, het verloop
ervan, de historiek en de betrokken actoren en hun functies en interacties;

o

De conclusies van het project;

o

De moeilijkheden en/of problemen die werden ondervonden om de
doelstelling te halen;

o

Aanbevelingen voor eventuele follow-upprojecten;

o

Aanbevelingen en/of denkpistes met betrekking tot de evolutie van de
betrokken wetgeving en/of reglementering.

BRUGEL behoudt zich het recht voor om de projectverantwoordelijke uit te nodigen
om de hiervoor beoogde rapporten mondeling voor te stellen.
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Publicaties door BRUGEL
BRUGEL zal het volgende op haar site publiceren:
1. Wat betreft het kader voor de afwijkingen van de markt- en tariefregels:
o

Deze beslissing;

o

Het ‘Formulier voor de aanvraag van afwijkingen met betrekking tot een
innoverend project’;

2. Wat de innoverende projecten betreft:
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o

Indien positief, de beslissing tot toekenning van afwijking(en);

o

Indien dit nuttig wordt geacht, een tussentijdse stand van zaken, gebaseerd op de
halfjaarlijkse rapporten opgesteld door de projectverantwoordelijke;

o

Een eindrapport, gebaseerd
projectverantwoordelijke.

op

het

eindrapport

opgesteld

door

de

Inwerkingtreding
Deze beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie ervan op de website van BRUGEL.
Deze beslissing kan door BRUGEL herzien worden naargelang de getrokken lessen. Elke
wijziging zal meegedeeld worden twee maanden voordat ze in werking treedt.

*

*
*
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