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1 Juridische grondslag 

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, hierna 
"elektriciteitsordonnantie" genoemd, luidt als volgt: 

"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. 

In dat verband heeft BRUGEL zijn beslissing 97 van 5 juni 2019 betreffende de opstelling van 
een kader voor afwijking van de markt- en tariefregels (hierna "beslissing 97") goedgekeurd. 
Deze beslissing heeft tot doel de regels en de modaliteiten te specificeren voor de aanvraag 
van deze afwijkingen en een kader op te stellen om deze afwijkingen te evalueren en toe te 
staan. 

2 Overwegingen 

Overwegende wat volgt: 

1) Artikel 90 van de elektriciteitsordonnantie geeft BRUGEL de bevoegdheid om  afwijkingen van 
de markt- en tariefregels toe te staan voor bepaalde innoverende projecten.  

2) In beslissing 97 zijn de criteria, modaliteiten en procedures vastgelegd op grond waarvan 
afwijkingen kunnen worden toegestaan. 

3) Beslissing 138 van BRUGEL van 1 juli 2020, hierna genoemd "Beslissing tot oorspronkelijke 
afwijking", staat afwijkingen toe van de markt- en tariefregels voor het innoverende project "Les 
Bambins". 

4) De vzw PMO "Nos Bambins" kan via haar bestuursorganen beslissen over de constellatie en 
het aantal leden die deelnemen aan het project. Langs die weg kunnen nieuwe leden aan het 
project deelnemen. 

5) Om de regels aangaande het delen van elektriciteit te kunnen toepassen, dienen eventuele 
nieuwe leden te beschikken over intelligente meters. 
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3 Beslissing over de afwijkingen 

Volgende afwijkingen van de markt- en tariefregels worden goedgekeurd, in amendement op 
de afwijkingen voorzien in de oorspronkelijke afwijkingsbeslissing: 

1) Afwijking van het tarief voor de installatie van slimme meters: 

In het specifieke geval van dit project worden de kosten voor het installeren van slimme meters 
bij de (kandidaat) deelnemers van het innoverende project "Les Bambins" door de tarieven 
gedekt. 

4 Andere bepalingen 

Voor het overige blijven alle bepalingen voorzien in de oorspronkelijke afwijkingsbeslissing 
aangaande de duur van de afwijking, de verplichtingen van de projectverantwoordelijke en de 
ORP, het voorbehoud en het recht op beroep van toepassing. 

5 Inwerkingtreding 

Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van haar publicatie op de website van 
BRUGEL. Ze zal officieel worden bekendgemaakt aan de ORP. 

*  * 

* 


