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MEMORANDUM VAN BRUGEL TER ATTENTIE 
VAN DE VOLGENDE REGERING 

 
De aandachtspunten in verband met  

de elektriciteits- en gasmarkt 

 

1 Welke plaats krijgt de consument in de elektriciteits- 
en gasmarkt? 

• De Brusselse consument heeft de keuze, ongeacht of hij een residentiële afnemer is of, a 

fortiori, een professionele afnemer. Want zelfs er in andere Gewesten meer leveranciers en 

meer leverancierswissels zijn, de Brusselse markten van de elektriciteit en het gas behoren 

tot een goed Europees gemiddelde op het vlak van concurrentie. 

• Het Gewest heeft geopteerd voor een goede verhouding tussen de prijs, de kwaliteit van de 

dienstverlening en de bescherming van consumenten. Deze verhouding moet voortdurend 

worden geanalyseerd en onderzocht. BRUGEL is graag bereid om de overheden meer 

duidelijkheid te verschaffen over deze kwestie. 

• De concurrentie op de energiemarkten neemt toe, de aanbiedingen en producten worden 

talrijker, de netten verzamelen steeds meer gegevens, meer bepaald om naar zogenoemde 

intelligente netten te evolueren. Welke consumenten zullen van deze evoluties profiteren? 

Hoe kunnen we alles eenvoudig en begrijpelijk houden voor de minst prijsbewuste 

consument?  

• Het gedeelte residentiële afnemers dat beschermd is tegen afsluiting en door de 

noodleverancier wordt bevoorraad, is vrij beperkt. We kunnen ons afvragen welke 

maatregelen er moeten worden genomen om het systeem te verbeteren, of zelfs een 

ruimere doelstelling te bereiken op het vlak van het uitroeien van de energiearmoede in het 

Brussels Gewest.  

• Onder de ordonnanties, is het aan de Regering om een onderzoek te lanceren over de 

nuttigheid om een klantendienst in de nabijheid te laten organiseren door leveranciers die 

meer dan 10.000 klanten leveren. 
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2 Een marktmodel in evolutie om op te volgen en te 
omkaderen  

• Al sinds verschillende jaren wordt er een ontwerp van nationaal informaticaplatform 

ontwikkeld om de communicatie tussen de spelers in de energiemarkt te verbeteren. Dit 

nieuwe clearinghouse, ATRIAS, wordt ontwikkeld op initiatief van de distributienetbeheerders 

in overleg met de leveranciers.  

• BRUGEL is, net als de andere regulatoren, in ATRIAS aanwezig als waarnemer.  BRUGEL 

volgt de evolutie van dit platform aandachtig en waakt over de naleving van de wettelijke 

bepalingen en het evenwicht van de belangen.   In een markt die steeds complexer wordt, 

waarin nieuwe spelers opduiken, waarin elke dag meer producten worden aangeboden, in 

steeds intelligentere netten, is het primordiaal, vandaag en meer nog in de toekomst, voor 

BRUGEL om de ontwikkeling van dit platform in al haar dimensies te volgen, hoe technisch 

en complex ze ook zijn, om het respect voor het algemeen belang te garanderen. 

• Gezien de ontwikkeling van hernieuwbare energie en intermitterende producties op Belgisch 

en Europees niveau, moeten we er absoluut over nadenken hoe we de flexibiliteit van de 

elektriciteits- en gasmarkt kunnen verhogen.  

• De overheden hebben doelstellingen bepaald voor hun energie-efficiëntie. In die context zijn 

er nieuwe spelers op de markt gekomen en hun aantal groeit: energiedienstenbedrijven,  

aggregatoren... Het is belangrijk om een level playing field te creëren dat het ontstaan van deze 

nieuwe markt bevordert, maar tegelijk de gevolgen ervan eerlijk tussen de spelers te 

verdelen. Het is de taak van de nieuwe regering om op dit vlak de belangrijkste oriëntaties te 

bepalen. 

 

 

3 Ontwikkeling van de “smart metering” en het “smart 
grid” 

• Het Gewest heeft niet gekozen voor een algemene ontplooiing van intelligente meters; dat 

belet het niet om pilootprojecten te ontwikkelen of ze in specifieke niches te in te voeren, 

meer bepaald in het professionele segment. Het Gewest zal de te nemen oriëntaties moeten 

vastleggen in deze onvermijdelijke technologische ontwikkeling, zonder de kwesties van de 

toegang tot de technologieën, de vergelijkbaarheid van de aanbiedingen of het respect voor 

het privéleven te ontwijken.    

• Daarom moet met name het clearinghouse ATRIAS, dat werd ontwikkeld om de intelligente 

meters te ontvangen, zoals hierboven vermeld, worden omkaderd met duidelijke regels die 

door de overheden worden opgesteld. 

4 Implementatie van de tariefbevoegdheid 

• BRUGEL kan de methodologie zelfstandig bepalen en de distributietarieven 2015 autonoom 

goedkeuren. BRUGEL waakt erover om een evenwichtig en stabiel tarief vast te leggen.   



 

 3 / 3  1/07/2014 

• BRUGEL zal, met respect voor de richtlijnen van de ordonnantie, toezien op de invoering van 

een progressief tarief voor de residentiële afnemers die worden bevoorraad met elektriciteit. 

5 Groene stroom 

• Er is steeds meer hernieuwbare en alternatieve energie beschikbaar in het Brussels Gewest. 

De doelstellingen zijn beperkt, want ze zijn aangepast aan het potentieel van een stad, maar 

ze werden bereikt en dit voor een aanvaardbare kost. We moeten verder gaan met hun 

integratie in ons net op een intelligente manier en hun dynamische ondersteuning op basis 

van de technische en economische omstandigheden van ons Gewest. 

6 Omzetting van L-gas naar H-gas, van een mogelijkheid 
naar een zekerheid  

• De omzetting van ons gasnet is onvermijdelijk. We moeten deze uitdaging aangaan in de 

komende 10 tot 15 jaar. We moeten ons hierop voorbereiden, vooral bij de residentiële 

afnemers die nog oude apparaten gebruiken. 

7 BRUGEL: naar meer smart regulation 

• BRUGEL is een expertisecentrum ten dienste van de overheden. 

• De technologische wijzigingen die worden voorbereid in de elektriciteits- en gasmarkt 

kunnen een diepgaande impact hebben op onze verbruiksgewoonten. De marktregels zijn 

nauw verbonden met alle componenten van onze maatschappij. De regulering moet de 

technologische ontwikkelingen begeleiden, ze aanmoedigen en tegelijk het respect voor het 

algemeen belang garanderen. De intelligente netten vereisen een intelligente regulering, een 

smart regulation, ten voordele van de consumenten van ons Gewest. 

• Om deze opdracht tot een goed einde te brengen en de bepalingen van de richtlijn 

elektriciteit na te leven, zal BRUGEL over de noodzakelijke financiële en menselijke middelen 

moeten beschikken. Het zal met name wenselijk zijn om de noodzakelijke besluiten uit te 

vaardigen om personeel van het BIM naar BRUGEL te transfereren. 
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