
Betreft:  Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL 

betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer 

(BIM) 

Geachte heer, 

 

Na onderzoek van uw dossier blijkt dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) u de 

toekenning heeft geweigerd van "de bonus voor U-beglazing ≤ 1,0 W/m²" als bijkomende 

energiepremie B4-superisolerende beglazing, omdat de gebruikte beglazing die u op uw eindfactuur 

hebt vermeld, een U-waarde had van 1,1 W/m²K. 

 

Aangezien het gaat om de toepassing van de elektriciteitsordonnantie en van het besluit van de 

Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie, is de 

Geschillendienst van BRUGEL ter zake bevoegd en is uw klacht bijgevolg ontvankelijk1. 

 

Het BIM baseert zijn negatief advies op het feit dat uw nieuwe ramen, op het ogenblik van de 

neerlegging van uw B4-energiepremieaanvraag, niet beantwoordden aan de toekenningsvoorwaarden 

voor de bonus voor U-beglazing ≤ 1,0 W/m². 

 

De algemene en technische voorwaarden voor "energiepremies 2012 vormen het juridisch kader 

voor de toekenning van premies aan eindafnemers voor rationeel gebruik van gas en elektriciteit2. 

 

Zoals voorzien in voormelde algemene voorwaarden3 en het administratief formulier dat u hebt 

ingevuld en ondertekend, hebt u zich ertoe verbonden om bij de indiening van uw dossier aan het 

BIM alle gevraagde documenten over te maken. 

 

Punt 7 getiteld "Lijst van toe te voegen stukken van het administratief formulier, waarnaar de 

technische voorwaarden verwijzen, vermeldt "in geval van tegenstrijdigheden tussen de technische 

informatie vermeld op het formulier en de informatie vermeld op de facturen en de technische fiches, zijn de 

gegevens op deze laatste prioritair ten opzichte van de gegevens die op het formulier vermeld staan. 

Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen om deze tegenstrijdigheden 

nader toe te lichten". 

 

In onderhavig geval heeft de Geschillendienst vastgesteld dat er geen tegenstrijdigheid kon zijn tussen 

de technische informatie vermeld op het aanvraagformulier voor de energiepremie en de informatie 

vermeld op de factuur van uw aannemer aangezien u hebt nagelaten om punt 6.2 getiteld "Attest van 

de aannemer/de installateur" van het administratief formulier door uw aannemer te laten invullen.  

Dit deel bevat inderdaad geen handtekening of stempel van uw aannemer. 

                                                      
1 Art. 30 novies, 5° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingevoegd door de ordonnantie van 20 juli 2011, B.S., 10 augustus 2011. 

Art. 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de 

toekenning van financiële steun op het vlak van energie, B.S., 21 februari 2012. 
2 Artikel 4, §1 en 5, §1, 3° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 

betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie, B.S., 21 februari 2012. 

Besluit van 19 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het driejaarlijkse 

programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit. 
3 Punt 8.1, stap 2 en 3 van de algemene voorwaarden. 
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De Geschillendienst meent dat het BIM uw dossier onvolledig had moeten verklaren en u dus 

schriftelijk de ontbrekende elementen had moeten meedelen, overeenkomstig punt 8.1 

"Standaardprocedure (na uitvoering van de werken), stap 5 van de algemene voorwaarden."  Op die 

manier had u uw dossier kunnen vervolledigen bij aangetekend schrijven of via e-mail, binnen de 60 

dagen na de door het BIM vermelde datum. 

 

Gelet op al deze elementen wordt uw klacht ontvankelijk en gegrond verklaard. 

 

De Geschillendienst gelast het Departement Energiepremies van het BIM om de ontvankelijkheid van 

uw premieaanvraag, en meer bepaald de toekenning van de bonus voor U-beglazing ≤ 1,0 W/m², 

opnieuw te bekijken. 

 

Wij sluiten uw dossier af. 

 

Bijgevoegd vindt u, ter informatie, een document betreffende de beroepsmogelijkheden tegen deze 

beslissing bij de Raad van State 

Hoogachtend, 

 

 

  

  

  

 

 


