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Persbericht 

 

Welke plaats krijgt de Brusselse consument in de volop evoluerende 

elektriciteits- en gasmarkt? Brugel heeft haar memorandum 

opgesteld voor de toekomstige Brusselse regering 
 

 Brugel wijst op de toenemende complexiteit van de markt en de 

noodzaak van begeleidende maatregelen van de overheid bij de 

technologische evoluties om bepaalde consumenten niet te 

marginaliseren 
 

In haar memorandum legt Brugel het accent op de plaats van de consument in de 

energiemarkten. Het evenwicht dat de Brusselse overheden nastreven tussen prijs, kwaliteit 

van de dienstverlening en bescherming van de consumenten, moet voortdurend opnieuw 

worden geëvalueerd in het licht van een energiemarkt die volop evolueert. "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?", benadrukt de regulator. 

 

Voor Brugel tonen de uitgevoerde controles en analyses aan dat het systeem voor de 

bescherming van de consument in Brussel nog moet worden verbeterd: "het gedeelte 

residentiële klanten 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", vervolgt de regulator in zijn memorandum. 

 

Er wachten de nieuwe minister van Energie nog andere uitdagingen volgens de regulator; 

bijvoorbeeld de overdracht van de bevoegdheid voor de distributietarieven naar de 

Gewesten. Brugel kan de tariefmethodologie zelfstandig bepalen en de tarieven 2015 

autonoom goedkeuren. Brugel wil erop toezien dat het vastgelegde tarief "evenwichtig en 

stabiel is". 

 

De regulator wijst verder nog op de integratie van hernieuwbare energie, de omzetting van 

L-gas naar H-gas (Nederland heeft aangekondigd dat het uiterlijk in 2030 geen L-gas meer 

aan België zal leveren), de onvermijdelijke komst van intelligente meters, de komst van 

nieuwe spelers zoals energiedienstenbedrijven die de consumenten helpen om bijvoorbeeld 

hun verbruik te optimaliseren. 

 

De regulator herinnert eraan dat Brugel over voldoende en gekwalificeerd personeel met 

een eigen statuut moet kunnen beschikken om te vermijden dat deze onvermijdelijke 

technologische evoluties ten koste gaan van het algemeen belang.  

 



 

 

 

Perscontact 

Pascal Misselyn 

Bestuurder-Coördinator 

pmisselyn@brugel.be 

T: 02 563 02 02 

 

Over Brugel 
Brugel is de regulator voor de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Brugel wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid 

over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een 

algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee verband 

houdende ordonnanties en besluiten anderzijds.  
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