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1 Rechtsgrondslag 

Artikel 9ter 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. 
 
Brugel legt het voorstel van technisch reglement voor advies voor aan de betrokken administraties, de 
daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en aan de Raad. Die adviezen worden binnen 
dertig dagen ingediend. 
Brugel brengt dit voorstel ter informatie ter kennis van de Regering. Vervolgens keurt hij het technisch 
reglement goed, na onderzoek van het voorstel en de resultaten van het raadplegingsproces. 
 
Er kunnen wijzigingen aan de geldende technische reglementen voorgesteld worden aan Brugel door 
de Regering of door elke netbeheerder voor het net waarvoor hij verantwoordelijk is. Als een voorstel 
tot wijziging van een technisch reglement afkomstig is van de Regering, legt Brugel dit voor advies voor 
aan de betrokken netbeheerder. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn advies over 
te maken aan Brugel. Brugel spreekt zich vervolgens uit over de voorgestelde wijzigingen en keurt ze 
desgevallend volledig of gedeeltelijk goed. 
 
Wanneer Brugel op basis van klachten of op grond van haar eigen waarnemingen, een slechte werking 
of een weinig efficiënte werking identificeert met betrekking tot de uitvoering van een of ander 
technisch reglement, of om enige andere wettige reden, kan Brugel voorstellen een technisch reglement 
te wijzigen. In dit geval stelt hij een lijst met aan te brengen wijzigingen op; Brugel legt deze lijst ter 
advies voor aan de betrokken administraties en de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het 
net. Die adviezen worden binnen dertig dagen ingediend; Brugel brengt deze ter informatie ter kennis 
aan de Regering en legt ze voor advies voor aan de netbeheerder. Deze beschikt over een termijn van 
twee maand om zijn advies over te maken aan Brugel. Brugel keurt binnen de maand na het advies 
van de betrokken netbeheerder of na het verstrijken van de termijn die hem werd toegekend om zijn 
advies te verstrekken al deze wijzigingen of een deel ervan goed, al naargelang het geval. […]'. 
 
Uit dit artikel blijkt dat de bepalingen betreffende het beheer van, en tot toegang tot het 
distributienet moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van de regulator. Deze regel 
vloeit overigens voort uit de verschillende Europese bepalingen, waaronder onder andere 
artikel 59 van 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.  
 
Vermits het voorstel van deelreglement van SIBELGA onder het beheer van, en de toegang tot 
het net valt, moet het worden onderworpen aan de goedkeuring van BRUGEL. 
 
Deze beslissing beantwoordt dan ook aan deze wettelijke verplichting.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944
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2 Context 

De energietransitie dringt zich onverwijld op, onder meer in het licht van de klimaaturgentie 
en de energiecrisis die we doormaken. In deze context vormt het delen van energie een van 
de oplossingen van deze energietransitie en maakt het het mogelijk er alle verbruikers, onder 
wie onder andere de zogeheten kwetsbare klanten, bij te betrekken.  

De elektriciteitsordonnantie heeft meerdere aspecten van de verschillende deelmodellen 
gereglementeerd1, waarbij het zorgen voor goedkeuring van de eraan verbonden tarieven en 
technische reglementering aan de regulator wordt overgelaten. Het is in dit kader dat BRUGEL 
beslissing 210 van 4 oktober 2022 betreffende de distributietarieven voor het delen van energie 
heeft goedgekeurd2.  

Voor wat betreft de hervorming van de technische reglementering, heeft BRUGEL een reflectie 
aangevat, in overleg met de distributienetbeheerder, omtrent de verschillende thematieken, 
waaronder het delen van energie. Het voorafgaande voorstel van BRUGEL betreffende deze 
thematiek werd aan SIBELGA gecommuniceerd, in de vorm van een schriftelijk document en 
in het kader van verschillende vergaderingen. Het resultaat van deze reflecties zal in de loop 
van de volgende maanden worden gepresenteerd aan alle actoren voor wie het technische 
reglement van belang is. Het is mogelijk dat dit hervormingsproces over meerdere maanden is 
gespreid.  

BRUGEL is zich ervan bewust dat het, in afwachting van de voltooiing van dit proces, dringend 
is de technische bepalingen vast te leggen die nodig zijn voor de implementatie van de 
verschillende regimes van energiedelen.  

3 Analyse en voorbehoud 

Het voorstel van deelreglement heeft het voorwerp gevormd van voorafgaand overleg met de 
regulator en is gereviseerd naar aanleiding van de door de laatstgenoemde geformuleerde 
opmerkingen. Geen enkele van de bepalingen opgenomen in het voorstel roept dan ook 
bijkomende opmerkingen op.  

Desalniettemin wenst BRUGEL een belangrijk voorbehoud te maken. Dit deelreglement heeft 
slechts een tijdelijk bereik. Meerdere elementen moeten nog worden uitgediept en besproken 
met de marktspelers. BRUGEL denkt onder andere aan de volgende punten:  

1. De modaliteiten met betrekking tot de facturering en de betalingen aan de DNB 
moeten nader worden geëxpliciteerd; 

2. De termijn voor het plaatsen van de intelligente meters moet worden gepreciseerd. 
Immers, volgens BRUGEL is de termijn van 4 maanden voor de plaatsing van een 
intelligente meter bepaald in artikel 26octies van de elektriciteitsordonnantie, enkel van 
toepassing in de situaties waarin een aanvraag wordt ingediend door een klant buiten 
de niches waarin het wettelijke kader voorziet. De regulator is van mening dat om het 

 

1 Artikelen 13bis, 28bis tot 28septiesdecies van de elektriciteitsordonnantie. 
2 https://www.brugel.brussels/publication/document/beslissingen/2022/nl/BESLISSING-210-distributietarieven-
energiedeling.pdf  

https://www.brugel.brussels/publication/document/beslissingen/2022/nl/BESLISSING-210-distributietarieven-energiedeling.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/beslissingen/2022/nl/BESLISSING-210-distributietarieven-energiedeling.pdf
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ontstaan van de deelmodellen of van andere nieuwe diensten te ondersteunen, de 
termijn voor het plaatsen van een intelligente meter korter moet zijn; 

3. De bepalingen met betrekking tot het beheer van de gegevens door de DNB moeten 
worden vervolledigd (rechtzetting, geval van onbeschikbaarheid van gegevens – raming, 
uitwisselingen van gegevens met de markt, enz.).  

Zoals reeds benadrukt in meerdere adviezen, herhaalt BRUGEL zijn vaststelling dat het nodig 
is te komen tot een structurele herziening van het technische reglement rekening houdend 
met de evolutie van de markt. 

4 Beroep 

Tegen deze beslissing kan binnen de 2 maanden na haar publicatie beroep worden ingesteld bij 
het Marktenhof van Brussel in overeenstemming met artikel 30undecies van de ordonnantie 
elektriciteit. Op grond van artikel 30decies van de elektriciteitsordonnantie kan bij BRUGEL 
ook een klacht worden neergelegd tegen deze beslissing met het oog op de heroverweging 
ervan. Deze klacht heeft geen opschortende werking. 

5 Conclusie 

In het licht van de voorafgaande elementen keurt BRUGEL het voorstel van reglement 
betreffende energiedelen geformuleerd door de distributienetbeheerder, SIBELGA, goed.  

Deze beslissing treedt in werking op 1 november 2022. Ze zal van rechtswege worden 
opgeheven op de dag van inwerkingtreding van de beslissing tot goedkeuring van het voorstel 
van technisch reglement aangaande het beheer van het distributienet voor elektriciteit 
gepresenteerd door de distributienetbeheerder.  

* * 

* 
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Bijlage : Reglement betreffende het delen van elektriciteit 
 
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald de artikels 13bis en 28bis tot 28septiesdecies; 
 
Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en 
de samenwerking tussen gemeenten; 
 
Gelet op de statuten van Sibelga, meer bepaald artikel 18; 
 
Gelet op de beslissing 210 van BRUGEL van 4 oktober tot opheffing en vervanging van beslissing 205 
betreffende tariefwijzigingen in de periode 2022-2024, voornamelijk met betrekking tot de 
distributietarieven voor het delen van energie; 
 
Overwegende het belang om een snelle ontwikkeling mogelijk te maken van energiedeelprojecten, in 
de verschillende vormen die dat delen aanneemt (peer-to-peerhandel, gezamenlijk optredende actieve 
klanten of energiegemeenschappen); 
 
Overwegende de talrijke uitwisselingen met BRUGEL over de verschillende thema’s die de herziening 
vergen van het technisch reglement en van het door deze laatstgenoemde aan SIBELGA meegedeelde 
standpunt betreffende de technische reglementering van de verschillende energiedeelprojecten;  
 
Overwegende eveneens de lessen die SIBELGA heeft getrokken in het kader van door BRUGEL 
toegestane afwijkende projecten, betreffende met name het technisch beheer dat gekoppeld is aan de 
meetgegevens in het kader van een deelproject; 
 
Overwegende dat het, in afwachting van de aanname van het technisch reglement, nodig is snel de 
bepalingen vast te leggen die vereist zijn voor de implementatie van verschillende deelactiviteiten die 
voorzien zijn in de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 
Gelet op het feit dat dit reglement een aanvulling vormt op de ordonnantie van 19 juli 2001 zonder 
afbreuk te doen aan de bepalingen van het technisch reglement, dat, voor zover dit reglement geen 
specifieke regel voor deelactiviteiten vastlegt, het technisch reglement van toepassing is; 
heeft de Raad van bestuur van Sibelga het volgende besloten:  
 
 
Art. 1. Dit reglement is van toepassing voor: 

- de peer-to-peerhandel; 
- de gezamenlijk optredende actieve klanten; 
- de energiegemeenschappen 

 
In de zin van dit reglement, wordt onder delen het uitwisselen van elektriciteit verstaan in het kader 
van een peer-to-peerhandel, het delen van elektriciteit georganiseerd tussen gezamenlijk optredende 
actieve klanten en het delen van elektriciteit georganiseerd binnen een energiegemeenschap. 
 
In de zin van dit reglement, wordt onder deelnemer elke distributienetgebruiker verstaan die 
deelneemt aan een deelactiviteit in de zin van alinea 2. 
 
In de zin van dit reglement, is het unieke aanspreekpunt van de netbeheerder, voor de deelactiviteiten:  
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- de actieve klant die titularis is van het injectiepunt, desgevallend bepaald overeenkomstig artikel 
2, §7, of een derde partij die door de laatgenoemde is aangesteld als het gaat om peer-to-
peerhandel of gezamenlijk optredende actieve klanten; 

- de energiegemeenschap. 
 
Art. 2. §1. Het unieke aanspreekpunt dient zich, voorafgaand aan de uitoefening van de deelactiviteiten, 
aan te melden bij de distributienetbeheerder door hem het in het artikel 5 beoogde formulier toe te 
sturen. 
 
§2. Bij de in de paragraaf 1 beoogde aanmelding, levert de actieve klant die titularis is van het 
injectiepunt een bewijs aan dat attesteert dat alle gezamenlijk optredende actieve klanten die 
deelnemen aan het delen van elektriciteit, in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. De 
distributienetbeheerder kan dat bewijs verifiëren, met name op basis van het toegangsregister.  
 
De actieve klant kan een derde partij aanstellen om zijn verplichtingen ten opzichte van de 
distributienetbeheerder te vervullen. De derde partij deelt, bij het eerste verzoek van de 
distributienetbeheerder, het bewijs van zijn aanstelling mee. 
 
§3. Bij de in de paragraaf 1 beoogde aanmelding, levert de energiegemeenschap het bewijs aan dat de 
door Brugel afgeleverde vergunning is toegekend. 
 
§4. Door het versturen van het formulier, verbindt het unieke aanspreekpunt er zich op eer toe dat 
de deelactiviteit wordt geregeld door de in de artikels 13bis, §8 en 28quattuordecies van de 
ordonnantie beoogde overeenkomst(en). De distributienetbeheerder kan het unieke aanspreekpunt 
ertoe verzoeken hem, binnen een redelijke termijn, de in de artikels 13bis, §8 en 28quattuordecies van 
de ordonnantie boogde overeenkomsten mee te delen. Het unieke aanspreekpunt deelt aan de 
distributienetbeheerder de overeenkomst(en) mee, desgevallend middels het weglaten van bepaalde 
gegevens die vanuit technisch of commercieel oogpunt gevoelige gegevens zijn. Wordt dat verzoek niet 
beantwoord binnen de vastgelegde termijn, dan schort de distributienetbeheerder het delen van het 
of de betrokken toegangspunten op en stelt hij BRUGEL daarvan in kennis. 
 
§5. De distributienetbeheerder houdt een deelregister bij. Het register omvat minstens de volgende 
elementen: 

1° de identificatie van de bij het delen betrokken toegangspunten, en de wijzigingen die eraan 
worden toegebracht; 
2° de registratie van de derde die een mandaat kreeg in het kader van het deelproject, 
gekoppeld aan de toegangspunten beoogd in 1°, en de wijzigingen die eraan zijn toegebracht; 
3° de kennisgeving van de registratie of de in 1° beoogde wijzigingen aan de toegangshouders 
van de betrokken toegangspunten; evenals, desgevallend, de evenwichtsverantwoordelijken of 
verleners van flexibiliteitsdiensten die geïmpacteerd zijn; 
4° de bepaling en de toepassing van de verdeelmethodes via dewelke de injectie, beschikbaar 
voor het deelproject, wordt verdeeld onder één of meerdere klanten, en de wijzigingen die 
eraan worden toegebracht. 

 
BRUGEL deelt, op eigen initiatief, de aan de energiegemeenschappen afgeleverde vergunningen mee 
aan de distributienetbeheerder. 
 
De distributienetbeheerder schort de deelactiviteiten op zodra BRUGEL hem de opschorting of 
intrekking meedeelt van een aan een energiegemeenschap afgeleverde vergunning. 
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De distributienetbeheerder deelt, elk jaar ten laatste op 30 juni en 31 december, aan BRUGEL het 
aantal nieuwe deelactiviteiten mee. 
 
§6. De distributienetbeheerder mag geen voorafgaande financiële garantie eisen van de actieve klanten, 
de energiegemeenschappen of de deelnemers van de deelactiviteiten. 
 
§7. Als er, in het geval van gezamenlijk optredende actieve klanten of klanten die een peer-to-
peeractiviteit uitoefenen, meerdere actieve klanten titularis zijn van een injectiepunt, stellen zij 
onderling het unieke aanspreekpunt aan.  
 
Bij gebrek aan een akkoord, is de titularis van wie het injectiepunt van de productie-installatie de 
grootste capaciteit heeft, het unieke aanspreekpunt. 
 
 
Art. 3. Ten laatste de dag waarop het deelproject van start gaat, stelt de distributienetbeheerder de 
leverancier die titularis is van het toegangspunt ervan in kennis wanneer hij betrokken is bij een 
activiteit voor het delen van elektriciteit binnen een gemeenschap, bij een activiteit voor het delen van 
elektriciteit onder gezamenlijk optredende actieve klanten of bij de aankoop van elektriciteit door 
peer-to-peerhandel. 
 
 
Art. 4. Elke distributienetgebruiker die betrokken is bij een deelactiviteit moet een contract hebben 
met een leverancier voor zijn afname en/of injectie, waarvan het meetstelsel, voor zover dat 
beschikbaar is bij de distributienetbeheerder, het R3-stelsel is. 
 
De distributienetbeheerder stelt de leverancier van elke distributienetgebruiker die deelneemt aan een 
deelactiviteit in kennis van de gegevens van de complementaire volumes binnen de termijnen die zijn 
vastgelegd in de MIG. 
 
De distributienetbeheerder factureert de netkosten aan de leverancier van elke distributienetgebruiker 
die deelneemt aan een deelactiviteit op basis van de in alinea 2 beoogde gegevens.  
 
 
Art. 5. §1. De distributienetbeheerder stelt een deelformulier op. Hij publiceert het formulier op zijn 
website, opgesteld in duidelijke en begrijpbare taal, met uitleg over de deeloperaties en met name de 
verdeelmethodes en de factureringsmodaliteiten. 
 
 
In het deelformulier zijn minstens twee methodes voor het verdelen van de gedeelde elektriciteit 
opgenomen. 
 
Het unieke aanspreekpunt kan een specifiek verzoek indienen betreffende een andere verdeelmethode 
dan de door de distributienetbeheerder voorgestelde verdeelmethodes. De distributienetbeheerder 
kan weigeren om op dat verzoek in te gaan als dat verzoek vanuit financieel en/of technisch oogpunt 
onredelijk is. Die weigering is 18 maanden geldig. 
 
De distributienetbeheerder stelt BRUGEL, ten laatste op 30 juni en 31 december van elk jaar, in kennis 
van alle ingediende en geweigerde verzoeken. De rapporteringsmodaliteiten worden door BRUGEL 
vastgelegd. 
 
 
§2. Door het deelformulier te ondertekenen, verbindt de ondertekenaar zich er op eer toe dat: 
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- de deelactiviteit geregeld wordt door de in de artikels 13bis,§8 en 28quattuordecies van de 
ordonnantie beoogde overeenkomsten; 

- de deelnemers met het deelproject hebben ingestemd; 
- het deelproject beantwoordt aan de wettelijke vereisten, met name wat betreft de gebruikte 

energiebronnen en de lokalisatie van de deelactiviteiten. 
 
§3. Het deelformulier wordt door het unieke aanspreekpunt verstuurd naar de 
distributienetbeheerder. 
 
Het unieke aanspreekpunt voegt, voor elke distributienetgebruiker die deelneemt aan de 
deelactiviteiten, de volgende gegevens aan het formulier toe:  

• Rol (‘verbruiker’ of ‘producent’ of ‘verbruiker en producent’) 
• Naam  
• Voornaam  
• Ondernemingsnr. (indien van toepassing)  
• Adres 
• Nummer  
• Postcode  
• Gemeente  
• EAN-code  
• Meternr.  
• Telefoon 
• E-mail 
• Startdatum van het deelproject 
• Einddatum van het deelproject 
• Aard van de elektriciteitsproductie (grijs, groen of afkomstig van hernieuwbare 

energiebronnen) 
 
§4. De distributienetbeheerder stuurt elke netgebruiker die deelneemt aan de deelactiviteiten, een e-
mail of, bij ontstentenis daarvan, een gewone brief om hem ervan in kennis te stellen dat hij is 
opgenomen in een deelactiviteit, evenals de gegevens van het unieke aanspreekpunt, en de modaliteiten 
volgens dewelke hij die informatie kan betwisten. 
 
De distributienetgebruiker kan, in het in alinea 1 beoogde geval, de informatie betwisten die wordt 
beoogd in alinea 1 en verzoeken om niet te worden opgenomen in een deelactiviteit. 
 
§5. Het unieke aanspreekpunt kan een nieuwe distributienetgebruiker die deelneemt aan een 
deelactiviteit, toevoegen of schrappen. 
 
§6. Als de distributienetbeheerder ervan in kennis wordt gesteld dat een distributienetgebruiker die 
deelneemt aan een deelactiviteit niet langer titularis is van het betrokken toegangspunt, schort de 
distributienetbeheerder het deelproject voor dat toegangspunt op tot er, desgevallend, een nieuwe 
netgebruiker wordt toegevoegd, conform paragraaf 5. 
 
Als de distributienetbeheerder ervan in kennis wordt gesteld dat er bij een deelactiviteit maar één 
distributienetgebruiker meer betrokken is, dan schort hij het deelproject op tot de toevoeging van een 
nieuwe netgebruiker conform paragraaf 5. 
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§7. De netbeheerder voegt bij het deelformulier een model waarmee het unieke aanspreekpunt de 
distributienetbeheerder in kennis kan stellen van alle wijzigingen aan de lijst met deelnemers aan de 
deelactiviteit. 
 
Het unieke aanspreekpunt stelt de distributienetbeheerder in kennis van alle wijzigingen aan de lijst 
met deelnemers aan de deelactiviteit binnen een termijn van 20 dagen. 
 
Onverminderd het artikel 9 en voor zover de betrokken deelnemer over een slimme meter beschikt, 
past de netbeheerder het in het artikel 2, §5, beoogde register aan binnen een termijn van 10 
werkdagen. 
 
 
 
Art. 6. Een toegangspunt kan aan slechts één energiedeelactiviteit deelnemen. 
 
 
Art. 7. §1. De distributienetbeheerder factureert aan het unieke aanspreekpunt de netkosten van alle 
bij de deelactiviteit betrokken deelnemers, voor zover die netkosten betrekking hebben op de gedeelde 
elektriciteit. 
 
Het bedrag van de factuur van de distributienetbeheerder moet worden betaald conform de algemene 
voorwaarden van de distributienetbeheerder, die zijn gepubliceerd op zijn website. 
 
§2. De netbeheerder past de door BRUGEL goedgekeurde tarieven toe. 
 
Voor een deelactiviteit, past de distributienetbeheerder op alle deelnemers één enkele tariefcategorie 
toe. 
 
§3. De distributienetbeheerder factureert de netkosten aan het unieke aanspreekpunt: 

1°) één keer per jaar als alle deelnemers een aansluitingscapaciteit van 56 kVA of lager hebben; 
2°) maximum vier keer per jaar als één van de deelnemers een aansluitingscapaciteit heeft die hoger 
ligt dan 56 kVA. 

 
De factuur wordt naar het unieke aanspreekpunt verstuurd 25 werkdagen na de maand van de jaarlijkse 
opneming voor de in alinea 1, 1°) beoogde deelnemers. De factuur wordt naar het unieke 
aanspreekpunt verstuurd 25 werkdagen na de validatie van de gegevens voor de in alinea 1, 2°) beoogde 
deelnemers. 
 
§4. Bij niet-betaling binnen de in de algemene voorwaarden vastgelegde termijnen, schort de 
distributienetbeheerder de deelactiviteiten op en deactiveert hij de punten voor de energiedeeldienst 
die betrokken zijn in zijn toegangsregister. De distributienetbeheerder stelt BRUGEL onmiddellijk in 
kennis. 
 
§5. Een nieuwe deelactiviteit op een in dit artikel beoogd toegangspunt mag pas ingaan voor zover de 
betrokken netgebruiker kan aantonen dat hij op regelmatige basis de betrokken netkosten heeft 
vereffend ten aanzien van het unieke aanspreekpunt. 
 
 
Art. 8. §1. De distributienetbeheerder stelt meerdere verdeelmethodes vast. 
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De distributienetbeheerder past de verdeelmethode toe die door het unieke aanspreekpunt werd 
gekozen uit de in de alinea 1 beoogde methodes en waar het unieke aanspreekpunt de 
distributienetbeheerder van in kennis heeft gesteld. 
 
Het unieke aanspreekpunt kan de distributienetbeheerder verzoeken de verdeelmethode aan te 
passen. 
 
§2. De distributienetbeheerder maakt de som van de injecties van de verschillende productie-
installaties alvorens de krachtens paragraaf 1 vastgelegde verdeelmethode toe te passen. 
 
Voor elke elementaire periode: 

- De totale hoeveelheid collectief zelfverbruikte elektriciteit mag niet hoger liggen dan de som 
van de injecties van de productie-installaties die deelnemen aan de operatie, en ook niet hoger 
dan de som van de afnames van de distributienetgebruikers die aan de operatie deelnemen;  

- De aan elk van die distributienetgebruikers toegekende hoeveelheid mag niet hoger liggen dan 
zijn gemeten verbruik. 

De hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit die niet onder de deelnemende verbruikers kon worden 
verdeeld, wordt opnieuw toegekend aan het (de) betrokken injectiepunt(en). 
 
 
Art. 9. Een deelactiviteit kan enkel ingaan op de eerste dag van een maand, om 00.00 uur. 
 
Elke aanpassing van de verdeelmethode wordt van kracht op de eerste dag van een maand, om 00.00 
uur. 
 
De alinea’s 1 en 2 zijn zowel collectief, voor de volledige deelactiviteit, als individueel, voor elke 
deelnemer aan een deelactiviteit, van toepassing. 
 
 
Art. 10. §1. Het unieke aanspreekpunt is, ten opzichte van de distributienetbeheerder, als enige 
gemachtigd om de punten voor de energiedeeldienst te activeren en te deactiveren op het niveau van 
één of meerdere toegangspunten bij de distributienetbeheerder.  
 
De distributienetbeheerder deelt elke maand aan het unieke aanspreekpunt de volgende gegevens mee: 
- de afname van elke deelnemer; 
- de injectie van elke deelnemer; 
- het gedeelte elektriciteit dat elke deelnemer zelf verbruikt (gedeeld volume); 
- het aanvullende gedeelte elektriciteit dat onder de leverancier valt, voor elke deelnemer 

(complementair volume); 
- het injectiesurplus van elke producent.  
 
De gegevens die worden beoogd in alinea 2 zijn, conform het kader dat is vastgelegd in het technisch 
reglement, gegevens die worden berekend op basis van de gemeten gegevens of, desgevallend, op basis 
van de geraamde gegevens. 
 
Al deze gegevens worden verstuurd, volgens de keuze van het unieke aanspreekpunt, ofwel op 
kwartuurbasis en uitgedrukt in kWh, ofwel op basis van de geaggregeerde maandgegevens. 
 
De distributienetbeheerder deelt aan het unieke aanspreekpunt elke maand het bedrag mee van de 
netkosten met betrekking tot de hoeveelheden gedeelde elektriciteit voor de deelnemers. 
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§2. Mits naleving van het kader en de termijnen vastgelegd door het technisch reglement, kan de 
distributienetbeheerder aan het unieke aanspreekpunt gecorrigeerde gegevens meedelen na het 
versturen van de gegevens die worden beoogd in §1. 
 
 
Art. 11. De distributienetbeheerder beëindigt het deelproject bij het eerste verzoek van het unieke 
aanspreekpunt of de klant die titularis is van het injectiepunt. De distributienetbeheerder stelt de 
deelnemers daarvan in kennis binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving. 
 
 
Art. 12. Op eigen initiatief of op verzoek van BRUGEL, kan de distributienetbeheerder het unieke 
aanspreekpunt van de gezamenlijk optredende actieve klanten vragen hem het volgende mee te delen: 

- het bewijs dat de gedeelde elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen,  
- het bewijs dat de productie-installatie voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zich 

in of op het gebouw bevindt, in de zin van het artikel 2, 56°, van de ordonnantie, waarin de 
gezamenlijk optredende actieve klanten gevestigd zijn,  

- het bewijs dat alle gezamenlijk optredende actieve klanten die deelnemen aan het deelproject 
voor elektriciteit, gevestigd zijn in hetzelfde gebouw, in de zin van het artikel 2, 56°, van de 
ordonnantie. 

 
Op eigen initiatief of op verzoek van BRUGEL, kan de distributienetbeheerder de actieve klanten die 
deelnemen aan een peer-to-peerdeelactiviteit verzoeken hem het bewijs mee te delen dat de gedeelde 
elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. 
 
Het unieke aanspreekpunt deelt de distributienetbeheerder, binnen een termijn van een maand volgend 
op zijn verzoek, de gevraagde bewijzen mee, evenals alle opmerkingen die hij noodzakelijk acht. 
 
 
Art. 13. In geval van een geschil met de distributienetbeheerder, kan elke belanghebbende persoon zich 
wenden tot de Geschillendienst van BRUGEL, nadat hij tevergeefs probeerde tot een bevredigende 
oplossing te komen bij de dienst klachtenbeheer van de distributienetbeheerder. 
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