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1 Juridische grondslag 

Artikel 9quater van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 'elektriciteitsordonnantie') en 
zijn tegenhanger voor gas, die BRUGEL de machtiging verlenen om tariefmethodologieën op 
te stellen.  

Op grond van artikel 9quinqiues van de elektriciteitsordonnantie moeten deze 
tariefmethodologieën de volgende richtlijn naleven: 

 '20° het positieve of negatieve saldo, tussen de kosten (inclusief de vergoeding bepaald in 9°) 
en de ontvangsten die jaarlijks opgelopen en geboekt zijn door de distributienetbeheerder 
tijdens een regulatoire periode, wordt elk jaar door de distributienetbeheerder op transparante 
en niet-discriminerende wijze berekend. Dat jaarlijks saldo wordt gecontroleerd en gevalideerd 
door BRUGEL die bepaalt volgens welke modaliteiten het wordt afgetrokken van of toegevoegd 
aan de kosten ten laste van de afnemers, of toegewezen wordt aan het boekhoudkundig 
resultaat van de distributienetbeheerder.'  

Met andere woorden, de modaliteiten voor de aftrek of de toevoeging van positieve of 
negatieve saldi tussen de kosten en de ontvangsten van SIBELGA moeten het voorwerp 
uitmaken van de validatie en de controle door BRUGEL.  

Bovendien is BRUGEL er in zijn tariefmethodologieën van uitgegaan dat deze saldi innovatieve 
projecten zouden kunnen financieren. Zodoende luidt punt 1.1.4.1.3 van de 
tariefmethodologieën 'elektriciteit' en 'gas'1, die van toepassing zijn op de Brusselse 
netbeheerder voor de periode 2020-2024, als volgt:  

'Innovatieve projecten  

Het betreft projecten met een innoverend karakter die door de wet worden gedefinieerd of 
het voorwerp zijn van overleg met BRUGEL. In de periode 2020-2024 moeten deze projecten 
worden gefinancierd door het Tarieffonds. BRUGEL moet elk innoverend project expliciet 
valideren voor het wordt uitgevoerd. Deze validatie kan uitsluitend gebeuren op basis van 
overleg en van een gedetailleerde analyse van het project. BRUGEL zal een technisch-financiële 
follow-up eisen (via een follow-updossier, de aanwezigheid van BRUGEL in het 
begeleidingscomité, enz.). De modaliteiten voor de validatie of de follow-up van het project 
zullen voor elk specifiek project worden gedefinieerd op basis van een voorstel van de DNB.' 

Dit document wil een antwoord bieden op de vraag van SIBELGA om het voordien aan dit 
gebruik toegewezen deel van de reguleringsfondsen te gebruiken voor de financiering van 
innovatieve projecten.  

 

 

1 https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2019/nl/Methodologie-Tariefmethodologie-Elek.pdf 
p. 9/63 
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2 Historiek van de procedure 

BRUGEL heeft op 26 januari 2021 een aanvraag2 ontvangen om twee innoverende projecten - 
het project 'Hydrogen to Grid National Living Lab' (H2GridLab) en het project 'Facilitation 
autoconsommation collective' (ACC) - via de reguleringsfondsen te financieren.  

Na de ontvangst van het aanvraagdossier, waarin de inhoud van deze twee projecten werd 
beschreven, heeft BRUGEL een lijst met vragen opgesteld, die op 2 maart 2021 aan SIBELGA 
werden overgemaakt.  

Op 22 maart 2021 werden de antwoorden ontvangen en op 25 maart 2021 vond een 
technische vergadering met verschillende deskundigen van BRUGEL en SIBELGA plaats.  

3 Inhoud van de aanvraag van SIBELGA 

SIBELGA vraagt de volgende financieringen:  

 project 'Hydrogen to Grid National Living Lab' (H2GridLab):  € 522.853 

 project 'Facilitation autoconsommation collective' (ACC):  € 879.744 

Totaal:  € 1.402.597 

 

Het project 'H2GridLab' betreft de uitvoering van 'een haalbaarheidsstudie van 2 jaar om de 
meest geschikte locatie voor de vestiging van een laboratorium te bepalen en het belang van de 
academische partijen en de dimensionering van het laboratorium als dusdanig te identificeren.'   

Het project 'ACC' heeft betrekking op de kosten die SIBELGA draagt om de ontwikkeling van 
de energiegemeenschappen in Brussel in goede banen te leiden.3   

Voor deze twee projecten zijn de door SIBELGA voorgeschoten kosten voornamelijk HR-
kosten (90%).  

4 Standpunt van BRUGEL ten opzichte van de door 
SIBELGA geformuleerde vraag 

4.1 Context van de vraag 

BRUGEL stelt vast dat SIBELGA de financiering vraagt van kosten voorafgaand aan de 
overdracht van het aanvraagdossier.  BRUGEL heeft de aanvraag immers op 26 januari 2021 
ontvangen. Uit het jaarverslag van 2020 (dat op 15 maart 2021 door BRUGEL werd ontvangen) 
blijkt bovendien dat SIBELGA voor innovatieve projecten in 2020 voor een totaalbedrag van € 

 

2 Het document van de oorspronkelijke aanvraag is als bijlage bij deze beslissing gevoegd.  
3 Meer informatie over de inhoud van deze projecten is terug te vinden in de bijlage.  
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430.446 kosten heeft gemaakt.  Deze chronologie beantwoordt niet aan het voorschrift van 
punt 1.1.4.1.3 van de toepasselijke tariefmethodologieën.  

Daarnaast blijkt uit het door de netbeheerder overgemaakte dossier dat het project 
'H2GridLab' betrekking heeft op het gasdistributienet en bijgevolg, binnen het huidige 
wetgevings- en tariefkader, niet door het reguleringsfonds elektriciteit kan worden 
gefinancierd.  

4.2 Inhoud van de projecten 

BRUGEL stelt vast dat deze twee projecten overeenstemmen met het innovatief 
projectconcept, zoals bepaald in de tariefmethodologieën4.  Deze projecten hebben enerzijds 
tot doel om de levering van elektriciteit door een of meerdere producenten en een of 
meerdere eindverbruikers die onderling verbonden zijn binnen een rechtspersoon en waarvan 
de aftap- en injectiepunten zich vóór eenzelfde elektriciteitstransformatiepost bevinden te 
vergemakkelijken en anderzijds om een laboratorium op te richten om het potentieel van 
waterstof in het distributienetwerk te controleren, dat kan worden gekwalificeerd als een 
proefproject.  De activiteit van de collectieve zelfconsumptie wordt bovendien specifiek als 
innovatief gedefinieerd in de wijzigingen die in 2018 aan de ordonnantie van 12 december 1991 
werden aangebracht.  Deze initiatieven die erop zijn gericht om vóór de bepaling van een 
structureel regulerings- en tariefkader nieuwe marktmodellen te testen, worden door 
BRUGEL ondersteund.  

BRUGEL ondersteunt ook de initiatieven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die de (zelf)consumptie van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie tot doel 
hebben, evenals onderzoek naar het potentieel van nieuwe manieren van energieoverdracht 
die gebruikmaken van de distributienetten.  

BRUGEL is van mening dat de door SIBELGA voorgelegde budgetten in overeenstemming zijn 
met de enveloppe van de bedragen die eerder voor dit gebruik waren toegewezen in de 
reguleringsfondsen elektriciteit en daarom als redelijk kunnen worden beschouwd in het licht 
van de ingezette middelen en de nagestreefde doelstellingen.  Het gebruik van de 
reguleringsfondsen voor de verwezenlijking van deze projecten beantwoordt aan de 
strategische doelstellingen die BRUGEL zichzelf heeft gesteld, voornamelijk met betrekking tot 
het versnellen van de overgang naar een koolstofarme samenleving, in het bijzonder door het 
bevorderen van hernieuwbare energiebronnen en een efficiënt beheer van de stromen.  Wat 
de energietransitie betreft, sluit BRUGEL aan bij de ambitieuze doelstellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest door initiatieven te steunen op het vlak van verbruiksvermindering, 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (ACC) en nieuwe technologieën (H2GridLab).  

4.3 Opvolgingsmodaliteiten 

Zoals bepaald in de toepasselijke tariefmethodologie, legt BRUGEL hieronder de 
opvolgingsmodaliteiten vast die voor elk project moeten worden toegepast. Deze modaliteiten 
hebben het voorwerp uitgemaakt van een informeel overleg met SIBELGA.  

Elk jaar, op het moment van het ex-postrapport van jaar Y-1, bezorgt SIBELGA aan BRUGEL 
een gedetailleerd overzicht van de aan de 2 innovatieve projecten toegerekende kosten 

 

4 Proefprojecten of projecten ter ondersteuning van de energietransitie  
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(geregistreerde uren, cash out), evenals - indien van toepassing - het gedetailleerde overzicht 
van de ontvangen / erkende subsidies. Daarnaast wordt ook een opvolging van de scope van 
het project en de deliverables ten opzichte van de planning overgemaakt. 

4.3.1 H2GridLab 

Voor dit project werd een begeleidingscomité opgericht, waarin de verschillende partners en 
de FOD Economie, als subsidiërende overheid, zijn verenigd.  

BRUGEL zal worden uitgenodigd op minstens één vergadering per jaar van het 
begeleidingscomité van dit project.  In de loop van deze vergadering zullen de volgende 
onderwerpen worden voorgesteld:  

 het jaarverslag over de vorderingsstaat van het project; 

 de budgetopvolging (gemaakte/gebudgetteerde kosten)  

o van het afgelopen jaar; 

o sinds het begin van het project;  

 de beslissing om het project voor te zetten/stop te zetten; 

 de tot dusver verkregen resultaten; 

 het herziene budget van het project voor de volgende jaren (raming tot de voltooiing).  

Bovendien zullen de gegevens met betrekking tot de budgettaire opvolging van dit project, 
evenals de notulen van de vergaderingen van de begeleidingscomités onverwijld door SIBELGA 
aan BRUGEL worden bezorgd.  

Dit project wordt op 1 september 2020 aangevat en heeft een looptijd van 2 jaar.  

4.3.2 ACC 

De diensten van BRUGEL en SIBELGA onderhouden nauwe contacten over elk project inzake 
collectieve zelfconsumptie dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het licht ziet.  

SIBELGA zal een jaarverslag opmaken over de verschillende prestaties die in het kader van de 
ondersteuning van de gemeenschappen worden geleverd. In dit verslag zullen de kosten van 
deze projecten, zoals voorgesteld in de ex-postcontrole, worden gemotiveerd.  

Regelmatige besprekingen tussen de diensten van SIBELGA en BRUGEL maken een ad-
hocopvolging van deze projecten mogelijk.  Rekening houdend met het bovenvermelde 
jaarverslag over de kosten, meent BRUGEL over voldoende informatie te beschikken.  
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5 Beslissing 

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de raad van bestuur van BRUGEL beslist om: 

 over te gaan tot de goedkeuring van de aanvraag van SIBELGA tot gebruik van de 
reguleringsfondsen voor de financiering van de volgende projecten, met uitsluiting van 
de bedragen die SIBELGA vóór de indiening van het aanvraagdossier is aangegaan 
(uitgegeven in 2020):  

o project 'Hydrogen to Grid National Living Lab' (H2GridLab):  € 485.806; 

o project 'Facilitation autoconsommation collective' (ACC):  € 486.344 

op voorwaarde dat: 

o SIBELGA de opvolgingsmodaliteiten implementeert, zoals bepaald in punt 4.2 
van deze beslissing. 

 Wat het project 'H2GridLab' betreft, is BRUGEL van mening dat het door de 
reguleringsfondsen voor gas en niet die voor elektriciteit moet worden gefinancierd.  
BRUGEL nodigt de netbeheerder uit om in dat verband een voorstel voor de 
bestemming van het saldo te doen, in overeenstemming is met de toepasselijke 
tariefmethodologie.  

6 Algemeen voorbehoud  

BRUGEL heeft deze beslissing goedgekeurd en heeft zich uitgesproken op basis van alle 
elementen waarover ze beschikte. Als bij latere controles zou blijken dat de informatie foutief 
is en eventueel moet worden aangepast, kan BRUGEL haar beslissing herzien. BRUGEL 
behoudt zich het recht voor om nog verantwoordingselementen te onderzoeken en te vragen 
met betrekking tot het redelijke karakter van bepaalde elementen van de gemaakte kosten 
voor deze projecten in de loop van de volgende jaren.  

7 Beroep  

Op grond van artikel 9septies van de elektriciteitsordonnantie en zijn tegenhanger in de 
gasordonnantie kan tegen deze beslissing, binnen 30 dagen na haar betekening, een beroep tot 
nietigverklaring worden ingediend bij het Marktenhof van Brussel, die een uitspraak doet zoals 
in kort geding. 

Ze kan ook het voorwerp uitmaken van een klacht met het oog op een heroverweging voor 
BRUGEL op basis van artikel 30octies van de elektriciteitsordonnantie en zijn tegenhanger in 
de gasordonnantie. Deze klacht heeft geen opschortende werking.  
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8 Inwerkingtreding  

Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik dat ze op de website van BRUGEL wordt 
gepubliceerd.  

 

 

* * 

* 

 

 

 

 


