
 

09/2019 1 

 
 

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN AFWIJKINGEN VAN MARKT- EN/OF TARIEFREGELS, 
VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN BINNEN DE ELEKTRICITEITSMARKT IN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

Formulier met de bijlagen terugsturen naar het volgende adres: BRUGEL 
Kunstlaan 46 
1000 Brussel 
E-mail: greenpower@brugel.brussels  

 
 

Het dossier zal worden behandeld in de taal van dit formulier. Als u wenst dat uw dossier in het Frans behandeld wordt, 
gelieve het Franstalige formulier in te vullen. 

Si vous souhaitez que le dossier soit traité en français, veuillez utiliser la version francophone du formulaire de demande. 

 
Nuttige informatie voordat u dit formulier invult:  
 
Gelieve ‘Beslissing 20190605-97’ van BRUGEL, die op de website beschikbaar is onder ‘Documenten’, aandachtig te lezen. 
https://www.brugel.brussels/nl_BE/documents/decisions/rechercher  
De vakken 2 en 3 van het formulier kunnen worden vergroot naargelang van de inhoud die u erin noteert. 

 

0. Contactgegevens van de PERSOON BELAST MET DE FOLLOW-UP van het aanvraagdossier. 

In welke hoedanigheid dient u 
deze aanvraag in?   

Onderneming:  

Aanspreking:  Mevrouw   De heer 

Naam:  Voornaam:  

Adres: Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats …………………………………… 

Tel.:  Gsm: 

E-mail1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 E-mailadres waarnaar wij de documenten zullen verzenden (ontvangstbewijs, informatie omtrent (on)volledigheid dossier, ...). 
 

mailto:greenpower@brugel.brussels
https://www.brugel.brussels/nl_BE/documents/decisions/rechercher
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1.a) Contactgegevens van de rechtspersoon die het project leidt 

Naam van de onderneming en  
juridische vorm:  

Ondernemings- of btw-nummer:  

Rol in het project:  

Adres van de onderneming: 
Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
 
Postcode …………… Plaats …………………………………… 

Algemeen telefoonnummer:  

Algemeen e-mailadres:  

 

1.b) Contactgegevens van de natuurlijke personen bij de verantwoordelijke rechtspersoon die 
verantwoordelijk zijn voor het project  

Contactpersoon 1 

Aanspreking:  Mevrouw    De heer 

Naam:  Voornaam:  

Adres:  Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats …………………………………… 

Tel.:  Gsm:  

E-mail:  

Contactpersoon 2 

Aanspreking:  Mevrouw    De heer 

Naam:  Voornaam:  

Adres:  Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats …………………………………… 

Tel.:  Gsm:  

E-mail:  
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2. Identificatie van het innoverende project 

Naam van het 
project:  

Type project:   

 
 

Perimeter van het project  

Type perimeter: Elektrische perimeter of geografische perimeter2? 

Indien elektrische perimeter: 

Beschrijving en identificatie van de 
elektrische perimeter, met 
desgevallend verwijzing naar 
elementen van het net: 

 

Indien geografische perimeter: 

Beschrijving van de 
perimeter / Adres / 
Plaatsnaam van het 
project: 

 

 
 

Duur van het project  

Begindatum van het 
project:  

Duur van het 
project 3:  

   

 
2 Zie punt 2.2 van de ‘Beslissing 20190605-97’ van Brugel. 
3 De duur is standaard 2 jaar vanaf de publicatie van de toekenning van de afwijking door Brugel. 
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3. Innoverend karakter  

Beschrijving van het 
project:  

Beschrijving van het 
innoverende 

karakter: 
 

Potentieel voor 
meerwaarde 

(economisch, sociaal 
en/of ecologisch): 

 

Beschrijving en 
motivering van de 

gevraagde 
afwijkingen4: 

 

 
 
 
 
 
  

 
4 Op basis van de ‘Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ en 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, de ‘Tariefmethodologie’ van Brugel en de ‘Beslissing 20190605-97’ van Brugel. 
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4. Verbintenissen en handtekening 

De projectleider verbindt zich ertoe BRUGEL te informeren over elke wijziging aan de gegevens in dit formulier, en in het bijzonder 
over de wijzigingen aan het project. 
 
De projectleider verbindt zich ertoe de verplichtingen na te leven die worden beschreven in de ‘Beslissing 20190605-97’ van 
Brugel, over het kader voor de afwijkingen, meer bepaald met betrekking tot de bescherming van de consumenten, de veiligheid 
van het net en de informatie aan de regulator. 
 
Ondergetekende verklaart dat de informatie in dit formulier oprecht, volledig en waarachtig is. Hij verklaart ook dat hij gemachtigd 
is om de partij die verantwoordelijk is voor het project (vermeld in kader 1a) op bindende wijze te vertegenwoordigen in de 
procedures die leiden tot het verkrijgen van de afwijking. 

Opmerking: 
 

Opgesteld te …………………………………  Op … / … / …… 
Naam en voornaam: Handtekening: 

 

Te leveren bijlagen, welke onmisbaar zijn om een volledig dossier aan te leggen. 

 

In elk geval: 

1. Contracten en overeenkomsten tussen de partijen betrokken bij het project  

2. Algemeen visueel schema van het project 

3. Lijst van de deelnemers: beschrijving, rol en aantal (indien relevant) 

4. Document ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar van het formulier, in naam van de 
projectleider 

5. Foto’s van het project (minstens één) 

In sommige gevallen: 

6. Indien van toepassing: het elektrische schema 

7. Desgevallend: de notulen van het overleg met de spelers van de getroffen of betrokken energiemarkt 
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