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1 Wettelijke grondslag 

Artikel 9ter1 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna "elektriciteitsordonnantie" genoemd) luidt als volgt:  

"Elke netbeheerder werkt een voorstel van technisch reglement uit voor het beheer van zijn eigen net, de 
toegang hiertoe en legt dit ter goedkeuring voor aan Brugel. […] De technische reglementen worden 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze bepalen met name: 

1° de minimale technische vereisten voor de aansluiting op het net, de bepalingen betreffende de 
grenzen van het net en de nadere regels van het ter beschikking stellen van plaatsen en infrastructuren 
door de aanvragers van een aansluiting; 

  2° de voorwaarden voor toegang tot het net, waaronder de specifieke voorschriften die van toepassing 
zijn op de in aanmerking komende eindafnemers die aangesloten zijn op eenzelfde privé-net; […]  

Ze bevatten eveneens: 

  1° een meetcode die met name de technische en administratieve voorschriften vaststelt om de meting 
te kunnen organiseren; 

  2° een samenwerkingscode, die met name de regels voor samenwerking tussen de netbeheerders 
vaststelt en die onder andere de uitwisseling van meetgegevens, de voorbereiding van de 
investeringsplannen, de organisatie van de uitbatingsprocedures op de koppelingspunten, de manier 
van factureren van de netbeheerders overeenkomstig de federale bepalingen ter zake bepaalt."  

Voornoemd artikel is een omzetting van artikel 37.6 van richtlijn 2009/72/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (hierna "richtlijn 2009/72/EG"), dat bepaalt:  

"De regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de 
inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of 
vastleggen van de voorwaarden inzake:  

a) de aansluiting op en toegang tot nationale netten, inclusief de transmissie- en distributietarieven of 
de methode daarvoor. […]."  

Bovendien werd dit artikel herhaald in artikel 59.7 van de nieuwe richtlijn 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 (hierna "richtlijn 2019/944").  

Gelet op het bovenstaande heeft BRUGEL dus als opdracht de door de netbeheerders aangeboden 
contracten van aansluiting, toegang en samenwerking goed te keuren. 

 

1 Voor SIBELGA geldt hetzelfde met betrekking tot artikel 9 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. 
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De huidige ontwerpbeslissing komt tegemoet aan voornoemde wettelijke bepalingen.  

 

2 Context en motivering 

Krachtens de in punt 1 opgenomen bepalingen van de Europese en Brusselse regelgeving is BRUGEL 
bevoegd om de door de netbeheerders aangeboden contracten goed te keuren.  

A priori zou de procedure voor indiening en goedkeuring van voornoemde contracten moeten worden 
geregeld in het technisch reglement voor het beheer van het gewestelijk transmissienet dat werd 
goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 (hierna 
"Technisch reglement transmissie") en in de technische reglementen voor het beheer van het 
elektriciteits- en gasdistributienet zoals goedgekeurd krachtens de beslissing 80 van BRUGEL van 5 
december 2018 en gewijzigd door de beslissing 136 van 17/06/2020 (hierna "Technisch reglement 
distributie").  

We moeten onvermijdelijk vaststellen wat volgt: 

 het Technisch reglement transmissie werd niet meer herzien sinds 2006 en bevat niet de 
nieuwe bepalingen die door hogere normen werden ingevoegd; en 

 de verschillende herzieningen ad minima van het Technisch reglement distributie hebben geen 
specifieke bepaling ingevoegd betreffende de procedure voor goedkeuring van de specifieke 
contracten.  
 

In samenwerking met de netbeheerders heeft de regulator een proces van ingrijpende herziening op 
gang gebracht dat zou moeten worden voltooid tegen 1 januari 2023. 

De snelle evolutie van de energiemarkt en de noodzaak om vorderingen te maken met de 
energietransitie vereisen echter de invoering van een flexibele en dynamische regulering. Daarom heeft 
BRUGEL beslist een overgangsprocedure op te zetten voor de goedkeuring van de door de 
netbeheerders aangeboden contracten.  

Bij het uitwerken van die procedure heeft BRUGEL ernaar gestreefd zoveel mogelijk aansluiting te 
vinden bij de procedures die in de andere gewesten bestaan. Bovendien laat een dergelijke benadering 
toe de grote administratieve werklast te verlichten door een eenvoudige en flexibele procedure voor 
te stellen.  

De regulator vestigt de aandacht op de tijdelijke aard van deze overgangsbeslissing, in afwachting van 
de grondige herziening van de verschillende technische reglementen. Bijgevolg kan de huidige beslissing 
niet als een definitieve beslissing worden beschouwd.  

 

3 Beslissing  

Gelet op artikel 9ter van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, voor SIBELGA, artikel 9 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 
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ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest;  

Gelet op artikel 59.7 van 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; 

Overwegende dat de technische reglementen transmissie en distributie geen specifieke procedure 
bevatten voor de goedkeuring van de door de netbeheerders opgestelde contracten; 

Gelet op de dringende nood aan een specifieke procedure zoals hierboven gezegd, als gevolg van de 
snelle evolutie van de elektriciteitsmarkt en de noodzaak om de energietransitie te ondersteunen;  

beslist BRUGEL wat volgt: 

"de aansluitings-, toegangs- en samenwerkingscontracten, wat betreft hun eventuele algemene en bijzondere 
voorwaarden, evenals de procedures, de formulieren en de reglementen in verband daarmee, opgesteld door 
de gewestelijke distributie- en transmissienetbeheerders in het kader van artikel 9ter van de ordonnantie van 
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook 
alle wijzigingen die eraan worden aangebracht, worden ten laatste binnen de twee maanden voorafgaand aan 
hun inwerkingtreding toegezonden aan BRUGEL. Bij gebreke van antwoord binnen de twee maanden na de 
aanvraag wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend te zijn verworven.  

Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van haar publicatie op de website van BRUGEL en blijft van 
kracht: 

− voor het beheer van het gewestelijk transmissienet, tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe 
technisch reglement voor het beheer van het gewestelijk transmissienet zoals dit zal worden 
goedgekeurd door BRUGEL; 

− voor het beheer van de distributienetten, tot aan de inwerkingtreding van een nieuwe 
wijzigingsbeslissing van BRUGEL houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer 
van het  
elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe en van het 
technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en van de toegang ertoe." 
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Tegen deze beslissing kan bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. 

Op grond van artikel 30octies van de elektriciteitsordonnantie kan, onverminderd de gewone 
rechtsmiddelen, bij BRUGEL een klacht worden neergelegd tegen deze beslissing met het oog op de 
heroverweging ervan. Deze klacht heeft geen opschortende werking. 

* * 

* 

 


