BIJZONDERE OPDRACHTEN
BRUGEL
Naast de opdrachten tot adviesverlening aan de overheid en van toezicht en controle
heeft de Brusselse wetgever 21 bijzondere opdrachten aan de regulator toegekend
gaande van het voorleggen van adviezen, studies en beslissingen tot het garanderen
aan de eindafnemers van snelle en gratis toegang tot hun verbruiksgegevens aan. Door
de ordonnantie van 8 mei 2014 is de tariefbevoegdheid aan deze opdrachten
toegevoegd.
BRUGEL is belast met volgende opdrachten:
1. het geven van adviezen, studies of gemotiveerde beslissingen, en het indienen
van voorstellen in de gevallen die voorzien zijn door deze ordonnantie en door de
bovenbedoelde ordonnantie van 1 april 2004 of hun uitvoeringsbesluiten;
2. op eigen initiatief of op vraag van de Minister of de Regering, het uitvoeren van
onderzoeken en studies of het geven van adviezen, betreffende de elektriciteitsen gasmarkt;
3. het jaarlijks publiceren van een verslag betreffende de resultaten van de controle
uitgevoerd door haar personeel over de jaarlijkse rendementen van de
uitbatingsinstallaties, bedoeld in artikel 2, 6°bis;
4. voorstellen doen aan de Regering tot aanpassing van de technische reglementen
binnen de grenzen en in de voor-waarden voorzien in artikel 9ter, en een controle
uitoefenen op de toepassing ervan;
5. het opstellen van de voorwaarden voor vergunningen die worden afgeleverd voor
de constructie van nieuwe directe lijnen;
6. [opgeheven bij ordonnantie van 20/07/2011];
7. het goedkeuren, elk jaar, van het verslag over de werking van de markt van de
groene certificaten en de garanties van oorsprong dat wordt opgesteld ten
behoeve van de Regering;
8. het samenwerken met de gewestelijke, federale en Europese regulatoren van de
elektriciteits- en de gasmarkt;
9. het jaarlijks meedelen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van een verslag
over de uitvoering van zijn verplichtingen, de getroffen maatregelen en de

verkregen resultaten, de evolutie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt
en de naleving van de openbare dienstverplichtingen door de
distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder in het domein van de
rechten van de huishoudelijke gebruikers. Brugel publiceert binnen de maand van
zijn aanneming haar jaarlijkse verslag op haar website;
10. het vervullen van alle andere taken die haar worden toevertrouwd door de
ordonnanties en besluiten, verordeningen en beslissingen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en
de gasmarkt;
11. het beschikken over een controlebevoegdheid ter plaatse en deze controles te
laten uitoefenen door haar personeel;
12. het publiceren van haar adviezen, studies en beslissingen binnen een termijn van
21 dagen, behalve wat betreft de elementen voor dewelke vertrouwelijkheid
vereist is;
13. het ter beschikking stellen aan de afnemers van instrumenten voor informatie
over de situatie van de elektriciteitsmarkt en over de bepalingen van deze
ordonnantie met name op basis van de informatie die periodiek aan de
leveranciers en distributienetbeheerders wordt gevraagd.
14. [4 onderzoeken het niveau van transparantie, met inbegrip van
groothandelsprijzen, en waken over de naleving van de
transparantieverplichtingen door de elektriciteitsbedrijven;
15. onderzoeken de aangerekende prijzen voor de eindafnemers, inclusief systemen
voor vooruitbetaling, overstappercentages, afsluitingspercentages, en klachten
van huishoudelijke afnemers;
16. onderzoeken het vóórkomen van praktijken die grote niethuishoudelijke afnemers
kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot
een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een
leverancier, en in voorkomend geval de Raad voor de Mededinging van dergelijke
praktijken in kennis stellen;
17. toezicht houden op de tijd die de netbeheerder nodig heeft om aansluitingen en
herstellingen uit te voeren;
18. samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de maatregelen
ter bescherming van de eindafnemers doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;

19. enerzijds de eindafnemers snel en gratis toegang verlenen tot hun
verbruiksgegevens, alsook de mogelijkheid bieden om deze gegevens, met
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, ter beschikking te stellen van elk
geregistreerd leveringsbedrijf; anderzijds het ter beschikking stellen van een
gemakkelijk te begrijpen facultatieve methode voor het voorstellen van deze
gegevens.
20. het beheer van de databank van de groenestroomcertificaten en de garanties van
oorsprong verzekeren;
21. erop toezien dat er vóór 31 maart 2015, een studie wordt uitgevoerd om de
potentiële energie-efficiëntie van de gas- en elektriciteitsinfrastructuren in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bepalen, in het bijzonder wat betreft regionale
transmissie/vervoer, distributie, beheer van de belasting van het net en
interoperabiliteit, en de aansluiting van installaties voor energieopwekking; deze
studie stelt concrete maatregelen en investeringen vast voor het invoeren van
kosteneffectieve verbeteringen van energie-efficiëntie in de netwerkinfrastructuur,
met een gedetailleerd tijdschema voor de invoering ervan.

