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Verslag over de verplichtingen van de reguleringscommissie  
voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 30bis §2 9° van de elektriciteits

ordonnantie, dient BRUGEL: 

«bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering jaarlijks 

een verslag mee te delen 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;»

Dit document beantwoordt aan de verplichting om 

een verslag op te stellen over de uitvoering van haar 

verplichtingen
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1  BRUGEL

Opgericht als “organisme met publiekrechtelijke 

rechtspersoonlijkheid”, oefent de Commissie voor energie 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, “Brussel Gas Elektriciteit” 

genoemd”, afgekort “BRUGEL”, haar bevoegdheden uit en 

neemt zij haar missies waar, zoals ze zijn beschreven in artikel 

30bis van de elektriciteitsordonnantie 1.

Om haar prerogatieven zo goed mogelijk uit te oefenen 

in de geest van artikel 30octies, 2 waarin de wetgever de 

doelstellingen van BRUGEL bepaalt, heeft de Raad van Bestuur 

van BRUGEL ook op strategische wijze zijn engagementen 

bepaald met betrekking tot een efficiënte werking van de 

markt, een intelligent net en een waakzame bescherming 

van de verbruiker. Deze engagementen bevinden zich in 

de bijlage. 

1.1  Algemene opdracht tot verlening 
van advies aan de overheid

Haar eerste opdracht is een “opdracht tot verlening van 

advies aan de overheid over de organisatie en de 

werking van de gewestelijke energiemarkt”. Ze komt 

voornamelijk tot uiting in het formuleren van adviezen, 

verslagen, voorstellen of studies. De lijst van deze officiële 

mededelingen van BRUGEL aan de overheid is beschikbaar in 

bijlage; in totaal: 21 adviezen - waarvan één op eigen initiatief 

en één op speciale aanvraag van de Minister - 4 beslissingen, 

4 voorstellen en 3 verslagen.

Al deze documenten worden naar de Minister van Energie 

gestuurd en daarna in de twee landstalen op onze website 

gepubliceerd. Parallel met deze officiële documenten 

publiceert BRUGEL driemaandelijks een statistisch bulletin 

en een prijzenobservatorium.

1.2  Opdracht van toezicht en controle

De tweede algemene opdracht van de Brusselse regulator is 

“een algemene opdracht van toezicht op en controle 

van de toepassing van de hiermee verband houdende 

ordonnanties en besluiten”.

BRUGEL dient tevens de juiste toepassing van de ordonnanties 

en besluiten te controleren. BRUGEL wordt regelmatig op de 

hoogte gebracht van probleemsituaties. De feiten worden 

meestal vastgesteld via de klachten die bij haar diensten 

worden ingediend, maar ook via de documenten die worden 

bezorgd door de beschermde afnemers of de houders van 

gedecentraliseerde productie-installaties. 

In het algemeen verkiest BRUGEL een benadering gebaseerd 

op een constructieve dialoog boven een directe actie 

zonder overleg. De medewerkers van BRUGEL ontmoeten 

zo regelmatig zowel de professionele spelers van de sector 

(leveranciers of netbeheerders) als de sociale spelers of de 

talrijke privépersonen die naar haar kantoren komen, op zoek 

naar verduidelijking of oplossingen voor hun problemen. 

In 2013 zijn deze verschillende acties niet uitgemond in 

het opstarten van een sanctieprocedure, behalve voor 

de quotuminlevering van groenestroomcertificaten, die 

uiteindelijk is uitgelopen op een buitenvervolgingstelling.

 

1.3  Bijzondere opdrachten van BRUGEL
1.3.1  Kader en doelstellingen van de wetgever

In de geest van de Europese richtlijnen, heeft de Brusselse wetgever ook 

de opdrachten van de regulator gepreciseerd. Er werden 19 bijzondere 

opdrachten bepaald, gaande van de opdracht tot het voorleggen 

van adviezen, studies, of gemotiveerde beslissingen in de gevallen 

1  Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd 
tot op heden 

2  Het gaat om artikel 30octies zoals ingevoegd door de ordonnantie van 20 
juli 2011, en haar artikel 56 [Brugel streeft, in verband met haar taken, 

desgevallend in nauw overleg, met de andere betrokken nationale en 
gewestelijke autoriteiten, met inbegrip van de Raad voor de Mededinging 
en de federale ombudsman, de volgende doelstellingen na:  1°…] – en 
niet het artikel 30octies 14 december 2006, eveneens in haar artikel 56 en 
nog niet opgeheven.
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voorzien door de elektriciteits- en gasordonnantie, tot het garanderen 

aan de eindafnemers van de snelle en gratis toegang tot hun 

verbruiksgegevens. De inventaris van deze opdrachten, overgenomen 

uit de geconsolideerde wetgeving, bevindt zich in bijlage. 

Deze opdrachten moeten uiteraard worden uitgevoerd door 

haar bevoegdheden op een onpartijdige en transparante 

manier uit te oefenen, een principe dat wordt benadrukt in 

artikel 30bis §3 van de elektriciteitsordonnantie.  

Deze opdrachten en bevoegdheden moeten bovendien 

worden uitgeoefend in een kader bepaald door de 

ordonnantie, waarin meerdere algemene doelstellingen 

worden gepreciseerd:

1°.  Bevordering van [...] een door concurrentie gekenmerkte, 

zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame interne markt 

voor elektriciteit;

2°.  Waarborgen dat de elektriciteitsnetten op een 

doeltreffende en betrouwbare manier werken;

3°.  Ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte 

regionale markten;

4°.  Bijdragen tot [...] de ontwikkeling van veilige, betrouwbare 

en efficiënte niet-discriminerende netten die op de 

eindafnemers gericht zijn;

5°.  De toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net 

vergemakkelijken;

6°.  De efficiëntie van netprestaties verbeteren en de 

marktintegratie versterken;

7°.  Bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van 

universele en openbare dienstverlening.

1.3.2  Activiteiten van de regulator

Uit het wettelijk kader vloeit een bepaald aantal activiteiten 

voort die door de regulator worden uitgeoefend en die we 

als volgt kunnen indelen:

1.  Algemene opdracht tot verlening van adviezen aan 

de overheid

Deze opdracht komt voornamelijk tot uiting in het 

verlenen van adviezen, het opstellen van verslagen, 

voorstellen of studies die systematisch aan de 

voogdijminister worden gericht en zeven dagen tot drie 

weken later op onze website worden gepubliceerd.  Naast 

de hieronder beschreven technische activiteiten, vereist 

deze opdracht uiteraard een juridische consolidatie en 

een transversale aanpak. 

2.  Omkadering van de markt en beheer van de netten

Eén van de essentiële basisinstrumenten van de regulator 

om “ veilige, betrouwbare en efficiënte niet-

discriminerende netten te waarborgen” is de analyse 

van de ontwerpen van de investeringsplannen van de 

netbeheerders en de opvolging van de realisaties. Ze 

worden aangevuld met de verslagen betreffende de kwaliteit 

van de dienstverlening die worden afgeleverd door de 

operatoren voor het net dat zij beheren. De eerste zijn eerder 

toekomstgerichte instrumenten, terwijl de tweede een ex-

post controle van de beheerders mogelijk maken. BRUGEL 

brengt jaarlijks advies uit over deze plannen en verslagen, 

terwijl de Regering de mogelijkheid heeft om de ontwerpen 

van investeringsplannen al dan niet goed te keuren. 

Een ander instrument voor de opvolging van de markt 

waarover BRUGEL en de Regering beschikken, is de 

analyse van de aanvragen voor een leveringsvergunning 

of de wijziging ervan. Er worden elk jaar 5 tot 15 dossiers 

ingediend en geanalyseerd. Dit resulteert in een advies van 

de regulator, telkens gevolgd door een ministerieel besluit 

of een regeringsbesluit. BRUGEL volgt de leveranciers 

overigens op via de analyse van hun jaarverslagen, de 

halfjaarlijkse en jaarlijkse gegevens die ze overmaken en 

via het verslag over de niet-discriminerende praktijken dat 

SIBELGA opstelt. Zoals hieronder wordt gepreciseerd, heeft 

BRUGEL ook de gelegenheid om deze spelers regelmatig 

bilateraal of in een ruimere vergadering te ontmoeten.

Om de werking van de markt goed te begrijpen, is het 

ook noodzakelijk om mee te werken aan talrijke thema’s 

en studies, zoals de intelligente meetsystemen, de 

mechanismen voor een efficiënt beheer van de vraag of 

van de flexibiliteit, de potentiële impact van de elektrische 

voertuigen, de injectie van biogas, de conversie van 
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de gasnetten, enz. BRUGEL ziet erop toe dat ze een 

knowhow ontwikkelt in al deze materies die rechtstreeks of 

onrechtstreeks te maken hebben met onze kernactiviteit. 

3.  Sociale zaken

Verschillende bevoegdheden dragen ertoe bij om 

een geheel van maatregelen voor economische 

bescherming, sociale bijstand of gegarandeerde toegang 

tot energie te organiseren. Volgens de grondwettelijke 

bevoegdheidsverdeling worden deze maatregelen soms 

genomen door de federale Staat en soms door de Gewesten. 

Het geheel van maatregelen dat door de federale Staat wordt 

genomen, wordt aangevuld met regionale bepalingen die 

tot doel hebben de toegang tot energie te garanderen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan er geen enkele 

afsluiting plaatsvinden vóór er een vermogensbegrenzer 

werd geplaatst gedurende 60 dagen, gevolgd door een 

aanvraag tot ontbinding van het contract, ingediend bij 

de vrederechter, die ook over de afsluiting van de levering 

zal beslissen. Bepaalde categorieën van klanten, de meest 

kwetsbare, worden tegen deze afsluiting beschermd en 

worden bevoorraad aan een verminderd tarief door de 

noodleverancier. De leveranciers zijn ook verplicht om niet-

discriminerende aanbiedingen te doen.  

BRUGEL ziet toe op de naleving van deze bepalingen 

en behandelt de ongeveer 800 tot 900 aanvragen van 

klanten die willen beschermd worden tegen afsluiting. 

De wetgever heeft de marktoperatoren ook openbare 

dienstverplichtingen (ODV) opgelegd. Ze gelden zowel 

voor de leveranciers als voor de netbeheerders. Ze hebben 

zowel betrekking op algemene informatiemaatregelen, 

het formuleren van aanbiedingen, als op diverse diensten, 

zoals de openbare verlichting waarvoor de DNB instaat. 

Deze verschillende ODV worden door BRUGEL opgevolgd. 

De DNB dient meer bepaald elk jaar een programma in 

voor de implementatie van zijn ODV voor het volgende 

jaar.Dit programma wordt voor advies aan de regulator 

voorgelegd en vervolgens ter goedkeuring overgemaakt 

aan de Regering. De DNB legt jaarlijks ook een verslag 

voor over de uitvoering van zijn ODV. Dit verslag wordt 

aan het parlement overgemaakt na advies van BRUGEL. 

Via deze instrumenten, maar ook via de klachten die we 

ontvangen en de regelmatige contacten met de DNB, 

is BRUGEL in staat om de verplichtingen van de DNB of 

de leveranciers efficiënt te controleren.

4.  Behandeling van de klachten

Vanaf de installatie van de vrijgemaakte markt heeft de 

Brusselse wetgever een systeem georganiseerd voor 

de regeling van geschillen die rijzen tussen de partijen 

(klanten en operatoren). Dit systeem is geëvolueerd om 

plaats te maken voor een Geschillendienst binnen de 

reguleringsinstantie BRUGEL. Er bestaat overigens op 

federaal niveau een Ombudsdienst voor kwesties inzake 

energie (de OVE). De twee organen vullen elkaar dus aan: 

het ene om minnelijke oplossingen te vinden tussen de 

partijen, met name de OVE, het andere om dwingende 

beslissingen te nemen ten overstaan van de partijen. 

Het is dus logisch dat de OVE een groter aantal gevallen 

behandelt dan de geschillendienst van BRUGEL. 

We doen opmerken dat de personeelsleden van de 

geschillendienst de dossiers ten gronde en in detail 

analyseren volgens een tegensprekelijke procedure, 

waarbij de partijen ook kunnen worden gehoord tijdens 

een hoorzitting. De leden van de Dienst beschikken over 

een autonomie inzake de beslissingen, die ze per twee 

nemen, terwijl ze de termijnen moeten volgen van de 

procedure die de raad van bestuur van BRUGEL heeft 

vastgelegd, of van de beslissingen, adviezen, algemeen 

geldende omzendbrieven opgesteld door deze raad.

5.  Promotie van groene elektriciteit

De markten van de groenestroomcertificaten (GSC) en van 

de garanties van oorsprong (GO) maken eveneens deel uit 

van het domein, dat BRUGEL controleert. Deze opdracht 
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wordt gedeeltelijk vervuld met zuiver operationele taken, 

zoals de certificering van de installaties, de driemaandelijkse 

toekenning van groenestroomcertificaten en garanties 

van oorsprong, de controle en de opvolging van de 

installaties (3200 fotovoltaïsche installaties, +/- 100 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties, één windturbine) of 

advies aan de projectdragers, maar ook door een controle 

die uitdrukkelijk in de ordonnanties is voorzien: de controle 

van de GSC-quota en de hernieuwbare fractie van de 

fuel mix. 

Deze taken kunnen alleen worden uitgevoerd 

dankzij de ontwikkeling van een geavanceerd 

informaticasysteem (automatisering van de opgave 

van de meterstanden via een beveiligd extranet dat 

in 2012 in productie is gegaan, semi-automatisering 

van de toekenning van GSC aan de fotovoltaïsche 

producties, terwijl de berekeningen manueel gebeuren 

voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties; installatie 

en opvolging van een transactioneel platform voor de 

uitwisseling van GSC, ter waarde van 15 miljoen euro 

in 2013 -in productie gebracht in 2013-; toetreding tot 

een Europees platform voor de uitwisseling van GO, 

onderworpen aan strenge kwaliteitseisen).

In de mate waarin BRUGEL over verschillende gegevens 

en informatie van het terrein beschikt, is de regulator 

aldus uitgerust om een meer algemene opdracht 

inzake het verstrekken van raad en advies waar te 

nemen (verslag over de werking van de markt van de 

groenestroomcertificaten, studie en voorstel over de aan 

de producenten toe te kennen GSC).

6.  Algemene informatieopdracht

Om haar doelpubliek goed te informeren, heeft 

BRUGEL verschillende communicatietools ontwikkeld: 

tariefsimulator voor de huishoudelijke klanten en 

de KMO’s, www.brusim.be, een newsletter ‘BRUGEL 

Informatiebulletin’ met de laatste publicaties van de 

regulator, een papieren versie van de marktstatistieken 

en het prijzenobservatorium.

De regulator heeft verder deelgenomen aan 

evenementen en opleidingen voor verschillende 

doelgroepen, waaronder de prosumers, de meest 

kwetsbare klanten, de sociale en professionele spelers 

in de sector. Regelmatige contacten met de pers hebben 

de regulator in staat gesteld om nuttige boodschappen 

door te geven aan de Brusselse energieverbruikers.

In 2013 heeft BRUGEL ook een enquête uitgevoerd 

over haar naambekendheid en communicatietools. De 

resultaten van de enquête waren uitsluitend bestemd 

voor intern gebruik en dienden ter informatie bij het 

opstellen van de nieuwe communicatiestrategie van 

BRUGEL voor 2014-2017.

We doen ook opmerken dat de werklast van een 

steeds meer gedetailleerde rapportering, die meer 

geavanceerde technische middelen vereist, zich steeds 

sterker laat gevoelen. Verschillende Brusselse, Belgische 

of Europese instanties vragen steeds meer statistieken 

die meer en meer gedetailleerd zijn, en dit binnen een 

steeds kortere tijd.

7.  Activiteit in wording: de tariefbevoegdheid

Sinds het begin van de liberalisering had de federale 

Staat de tariefbevoegdheid uitsluitend aan de federale 

regulator (de CREG) toevertrouwd, maar sinds 1 juli 2014 

wordt deze bevoegdheid gedeeltelijk aan de Gewesten 

toevertrouwd en meer bepaald werd het distributietarief 

geregionaliseerd. In dat vooruitzicht heeft BRUGEL al 

verschillende jaren bijzondere aandacht besteed 

aan deze materie en deze bevoegdheidsoverdracht 

voorbereid. 

8.  Logistiek en intern beheer

Het is belangrijk erop te wijzen dat de verschillende 

activiteiten van BRUGEL een gesofistikeerde verwerking 

van de informatie en de ontvangen en verstuurde 

gegevens vereist. Daarom heeft BRUGEL een informatica-

infrastructuur geïnstalleerd die vrij uitgebreid is voor 

haar omvang. We vermelden de prijsvergelijkingstool, 
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het extranet “groenestroomcertificaten”, de tools voor 

de statistieken, het documentbeheer voor de publicatie 

van adviezen, de databank “beschermde afnemers” 

of “klachten”, naast de tools voor het budgettair en 

boekhoudkundig beheer. We doen opmerken dat, 

in overeenstemming met de federale wetgeving, de 

databanken die persoonsgegevens bevatten, bij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer werden aangemeld.

Om een idee te geven van de behandelde gegevens, 

vindt men hieronder de volumes van de dossiers: 

Aantal ingediende dossiers 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Briefwisseling IN: 118* 833 2498 2874 3236 4243 6294

Briefwisseling OUT 87* 1032 5957 4804 3071 2587 3716

Beschermde afnemers 0 10 289 242 194 521 989

Warmtekrachtkoppeling 2 5 10 20 37 23 22

Klachten 56 80 139 125 131 118 117

Fotovoltaïsche installaties 7 192 1081 540 311 2293** 442

 * Over vier maanden (van 1 september tot 31 december 2007).
 ** automatische opening van dossiers om toegang te krijgen tot het extranet.
Deze cijfers zijn afkomstig van een automatisch telsysteem waarin soms invoerfouten optreden die geen invloed hebben op de trends.

1.4  Acties in overleg  
met de marktspelers

Om zijn opdrachten uit te voeren, moet de regulator een goede 

kennis hebben van de evoluties van de markt, de marktpraktijken 

en de mentaliteit van de marktspelers. Met dat doel onderhoudt 

BRUGEL een constructieve dialoog met talrijke spelers. 

1.4.1  FORBEG

BRUGEL neemt actief deel aan het Belgisch Forum van de 

regulatoren. Dit platform tussen Belgische regulatoren is niet 

geformaliseerd en wil in de eerste plaats een discussieplatform 

zijn, waar elkeen zijn visie geeft op de verschillende kwesties 

betreffende de elektriciteits- en gasmarkt. 

Het bestaat uit twee soorten bijeenkomsten: de plenaire 

vergaderingen waarin de voorzitters, directeurs of 

gedelegeerd bestuurders van de verschillende regulatoren 

zetelen enerzijds, en verschillende werkgroepen waaraan 

specialisten deelnemen anderzijds. De plenaire vergaderingen 

worden elke zes maanden om de beurt voorgezeten door 

de verschillende regulatoren, terwijl de themawerkgroepen 

worden voorgezeten door een permanent lid.

In 2013 waren er verschillende werkgroepen actief:

•  Informatie;

•  Strategie;

•  Gas;

•  Elektriciteit;

•  Hernieuwbare energie;

•  Smartmetering.

BRUGEL is voorzitter van de werkgroep Smartmetering. 

Binnen deze groep worden ook de kwesties in verband met 

de uitwisseling van persoonsgegevens besproken en BRUGEL 

heeft ontmoetingen georganiseerd met de specialisten van 

de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

De regulatoren vergaderen overigens ook om specifieke en 

punctuele thema’s te bespreken, zoals het verhuisformulier, 

of ze ontmoeten elkaar op andere bijeenkomsten, 

bijvoorbeeld bij de federale Ombudsdienst voor energie 

om de behandeling van de klachten te bespreken. 
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1.4.2  ATRIAS

Naast de besprekingen van de regulatoren over het 

marktmodel, vinden er steeds meer besprekingen plaats 

binnen ATRIAS, het gemeenschappelijk filiaal van de 

distributienetbeheerders. Ook hier worden de besprekingen 

op verschillende niveaus gevoerd, met name in het 

Marktcomité (MIG6), waarin de beslissers van de betrokken 

partijen vertegenwoordigd zijn, het stuurcomité, waarin de 

technische directeurs zetelen en de werkgroepen waarin 

specialisten de verschillende dossiers voorbereiden. 

De gewestelijke regulatoren zijn als waarnemers aanwezig 

in het Marktcomité (MIG6) en in het stuurcomité. De 

werkzaamheden in dit laatste comité waren bijzonder intens 

en complex gedurende het gehele jaar 2013.

1.4.3  Ontmoetingen met de leveranciers

De vergaderingen met de FEBEG zijn de laatste tijd zeldzaam 

geworden, maar dat komt doordat de regulatoren de 

leveranciers vaak kunnen ontmoeten in  ATRIAS, maar ook op 

bilaterale vergaderingen met een leverancier. Zo heeft BRUGEL 

een ontmoeting gehad met ENI, EDF-Luminus, Lampiris en 

ECS-Electrabel. Er werden kwesties besproken op initiatief van 

de leverancier, of van BRUGEL, naargelang het geval.

BRUGEL besteedt ook bijzondere aandacht aan de nieuwe 

leveranciers. Elke onderneming die belangstelling toont 

voor een vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

ontvangt eerst via e-mail en telefonisch, en daarna in een 

vergadering alle gewenste inlichtingen. Zo worden hun de 

vereisten op het vlak van openbare dienstverplichtingen en 

rapportering meegedeeld, evenals de praktische modaliteiten 

om in onze simulator te worden opgenomen. Het is overigens 

niet zeldzaam dat deze ondernemingen aan de regulator 

vragen om  te analyseren of hun initiatieven aan de regionale 

bepalingen voldoen. 

1.4.4  Maandelijkse vergaderingen met  
de beheerder van de distributienetten

BRUGEL en SIBELGA ontmoeten elkaar al sinds verschillende 

jaren elke maand om actualiteitsdossiers, ontvangen 

klachten, de implementatie van reglementaire bepalingen of 

wetswijzigingen te bespreken. Deze frequente vergaderingen 

stellen de regulator in staat om de gegevens die de 

distributienetbeheerder (DNB) regelmatig meedeelt beter 

te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de realiteit op het 

terrein. 

1.4.5  Deelname aan het overleg  
StaatGewesten

Het overleg tussen de Gewesten en de federale Staat op 

het vlak van energie wordt georganiseerd in het raam van 

CONCERE/ENOVER.  In 2012 werden er twee werkgroepen 

opgericht om de conversie van de netten van arm gas naar 

rijk gas te bespreken en om aan de Europese verplichting 

te voldoen inzake de invoering van intelligente meters. 

Aangezien de voorwaarden voor de implementatie van de 

voorschriften van de richtlijn 2009/72/EG niet zijn vervuld 

in België, heeft deze werkgroep niet meer vergaderd. Dit 

in tegenstelling tot de werkgroep die de gasconversie 

behandelt, die verschillende vergaderingen organiseerde 

waarop de partijen informatie konden uitwisselen. 

De 4 ministers voor energie hebben overigens gezamenlijk 

beslist om een aanvraag te richten aan de 4 gewestelijke 

regulatoren met het verzoek een verslag te ontvangen over 

het opstellen van een reglementair kader dat gunstig is voor 

de ontwikkeling van het beheer van de vraag. Ze vroegen 

om te nemen maatregelen voor te stellen om het potentieel 

inzake het beheer van de vraag optimaal te ontwikkelen 

en het in staat te stellen actief aan de elektriciteitsmarkt 

en het evenwicht ervan deel te nemen. In antwoord op de 

vraag, hebben de gewestelijke regulatoren en de federale 
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energieregulator op 3 februari 2014 een verslag ingediend 

over het opstellen van een reglementair kader dat gunstig is 

voor de ontwikkeling van het beheer van de vraag.

1.4.6  Samenwerking met de federale 
Ombudsdienst voor Energie

Zoals vermeld in het hoofdstuk over de behandeling van de 

klachten, onderhoudt BRUGEL frequente contacten met de 

federale Ombudsdienst voor Energie. 

Aangezien er geen gewestelijke ombudsdienst bestaat, kunnen 

alle klachten worden behandeld door de federale Ombudsdienst 

voor energie, indien de verbruiker opteert voor een bemiddeling. 

Als deze bemiddeling mislukt, of als de klager een dwingende 

interventie vraagt, zal hij zich altijd tot de Geschillendienst van 

BRUGEL kunnen wenden. In dat geval zal er een dwingende 

beslissing worden genomen nadat de standpunten en 

argumenten van de verschillende partijen werden ingewonnen. 

De Geschillendienst van BRUGEL zal zijn advies ook overmaken 

aan de federale Ombudsdienst voor Energie (OE), wanneer deze 

laatste een beroep op hem doet voor een specifiek geval en 

een verduidelijking wenst over de reglementaire teksten in een 

bepaalde concrete situatie. De OE wenst af en toe een advies 

met een meer algemene strekking te ontvangen. Hij wendt 

zich dan schriftelijk tot BRUGEL en de raad van bestuur zal hem  

een antwoord met een meer algemene draagwijdte bezorgen. 

De verschillende overheden die “energie” klachten beheren, 

komen overigens regelmatig samen op initiatief van de 

federale Ombudsdienst voor Energie.  Ze organiseren zich 

ook om de klachten naar de juiste instantie door te verwijzen.

1.4.7  Relatie met het BIM  Leefmilieu Brussel

BRUGEL heeft altijd bevoorrechte relaties onderhouden met 

de energie-administratie. Vier tot vijf keer per jaar vindt er 

een coördinatievergadering plaats tussen de twee Brusselse 

administraties. Deze vergaderingen geven meer inzicht in 

het voorbereidend reglementair werk dat de energie-

administratie uitvoert, maar  maken het ook mogelijk om 

haar te informeren over de initiatieven die BRUGEL wil 

nemen en die een impact op haar kunnen hebben, zoals 

de voorbereiding van een nieuw technisch reglement, de 

adviezen betreffende vergunningen, enz. die een regerings- 

of ministeriële goedkeuring vereisen. 

Het BIM vraagt ook aan BRUGEL om hem de noodzakelijke 

gegevens over te maken voor het opstellen van de 

energiebalans, zoals voorzien in artikel 30bis §3 6°. BRUGEL 

neemt op haar beurt deel aan het begeleidingscomité van 

deze studie.

Op het vlak van energiepremies is BRUGEL de beroepsinstantie 

voor de beslissingen van het BIM. Dit prerogatief is het 

gevolg van de vroegere openbare dienstopdracht die door 

SIBELGA werd uitgevoerd en waarvoor BRUGEL eveneens 

de beroepsinstantie was. Op dit ogenblik valt deze 

opdracht duidelijk buiten de technische en reglementaire 

bevoegdheden van het klassieke activiteitendomein van 

BRUGEL. Ze heeft een buitensporige werklast tot gevolg inzake  

het aantal dossiers, maar geeft ook aanleiding tot aanzienlijke 

problemen bij het beheer van de dossiers, die technisch 

zeer complex kunnen zijn. Aangezien het Milieucollege vaak 

de beroepsinstantie is voor de beslissingen van het BIM, en 

meer bepaald voor verschillende energiedossiers (EPB...), stelt 

BRUGEL voor om deze opdracht aan deze instantie toe te 

vertrouwen.

1.4.8  Aanwezigheid en band met de sociale spelers

BRUGEL onderhoudt frequente contacten met verschillende 

sociale spelers. Haar medewerkers nemen meer bepaald 

deel aan de vergaderingen van ”Réseau Vigilance”. De 

uitwisselingen die er plaatsvinden en de besprekingen die 

hierop volgen geven BRUGEL meer inzicht in de dagelijkse 
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realiteit van de kwetsbare klanten. Van tijd tot tijd stelt BRUGEL 

er ook haar werkzaamheden of haar interpretatie van de 

ordonnantie voor. 

Veel sociale spelers nemen ook contact op met de 

medewerkers van BRUGEL, zowel voor vragen in verband 

met individuele dossiers (klagers of aanvragers van het statuut 

van beschermde afnemer) als voor meer algemene vragen.

1.4.9  Contacten met de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer

De intelligente meetsystemen of intelligente meters zullen het 

mogelijk maken om veel meer informatie te registreren dan 

met een klassieke meter. Die informatie zou op grote schaal 

kunnen worden uitgewisseld tussen spelers. De wetgeving 

op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal echter 

zonder twijfel van toepassing zijn op deze uitwisselingen.  

Er zal ook bijzondere aandacht aan worden besteed door talrijke 

stakeholders. Het was dus onontbeerlijk dat de regulatoren 

zich hierover correct informeren. BRUGEL heeft de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 

gewestelijke regulatoren bijeengeroepen om de regels te 

onderzoeken die zullen gelden in een marktmodel waarin de 

intelligente meters volledig geïntegreerd zullen zijn, indien niet 

op grote schaal, dan toch minstens in een aanzienlijk aantal. 

1.4.10  Onthaal van een Algerijnse delegatie

De Europese Unie heeft een programma ontwikkeld voor de 

uitwisseling van ervaring tussen de publieke administratie van 

de EU en de deelnemende landen, het TAIEX-programma. Het 

is een instrument van de algemene directie van de Europese 

Commissie die zich inlaat  met de uitbreiding van de Europese 

Gemeenschap. TAIEX helpt de begunstigde landen op het 

vlak van de benadering, toepassing en uitvoering van de 

wetgeving van de Europese Unie. 

In het raam hiervan werd aan BRUGEL gevraagd om een 

terreinbezoek te organiseren om aan een Algerijnse delegatie 

de problematiek en de in België ontwikkelde praktische 

oplossingen voor te stellen in verband met de certificering 

van een installatie voor hernieuwbare productie. De bezoeken, 

die gespreid waren over één week, werden gezamenlijk 

georganiseerd door BRUGEL en de CWAPE.

1.5  Structuur en personeel

BRUGEL werd eind 2006 opgericht en geniet een 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 

BRUGEL bestaat uit twee entiteiten: een Raad van Bestuur 

die bestaat uit een Voorzitter en vier Bestuurders enerzijds 

en Opdrachthouders anderzijds.  De Opdrachthouders staan 

onder het hiërarchisch gezag van de Raad van Bestuur. 

De Brusselse Regering heeft mevrouw Marie-Pierre Fauconnier 

als Voorzitter en de heren Jan De Keye, Marc Deprez en Pascal 

Misselyn als Bestuurders aangesteld. Einde maart 2013 

heeft de Regering de raad van bestuur vervolledigd met de 

benoeming van de heer Henri Autrique. Mevr. Fauconnier 

heeft haar ontslag ingediend en zetelt niet meer sinds 1 

september 2013. Zoals de ordonnantie bepaalt, heeft de 

oudste bestuurder de functie van voorzitter ad interim 

waargenomen sinds het vertrek van de vroegere voorzitster.

Twee Regeringscommissarissen zetelen, als waarnemers, zonder 

stemrecht, in de Raad van Bestuur.  Het zijn de heren Emmanuel 

Boodts en Henri Autrique. Deze laatste, ontslagnemend, heeft 

zijn functies neergelegd einde maart 2013. In mei heeft dhr. 

Michel Quicheron hem vervangen als regeringscommissaris. 

In 2011 stelde de Regering het aantal opdrachthouders vast 

op 16. De verdeling van dit personeel per rang en graad is 

opgenomen in de onderstaande tabel.
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Rang/graden Aantal

A220 1

A210 1

A111 3

A101 7

B101 4

C101 1

16

Gegevens einde 2013

De heer Pascal Misselyn is coördinator van het team van 

Opdrachthouders. Het organigram bevindt zich in bijlage. 

Begin 2014 werd het aantal opdrachthouders op 18,4 VTE gebracht 

om de nieuwe bevoegdheid betreffende het distributietarief uit 

te oefenen. Dat heeft geleid tot een reorganisatie van de entiteit.

In 2013 heeft BRUGEL, op verzoek van de Minister en in 

overeenstemming met de elektriciteitsordonnantie van 2011, 

een voorstel van statuut voor haar personeel ingediend, dat 

was gebaseerd op de statutaire en contractuele bepalingen 

van het Brussels ambtenarenapparaat. Dit voorstel heeft 

wijzigingen moeten ondergaan na de onderhandeling 

van een nieuw statuut voor de regionale personeelsleden. 

Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging inzake de 

autonomie van het beheer van haar personeel.  

BRUGEL werd overigens ook opgenomen in de lijst van de 

ION die onder de vakbondsonderhandeling van de sector  

XV vallen en er werd een basisoverlegcomité opgericht. 

Niettegenstaande het feit dat het personeel van het BIM nog 

steedsbelast is met een opdracht bij BRUGEL, zijn de kosten ten 

laste van BRUGEL. Deze laatste betaalt het BIM terug op basis 

van driemaandelijkse facturen na de uitbetaling van de lonen.

1.6  Begrotingsopvolging  
en overheidsopdrachten

DSinds het begrotingsjaar 2013, staat BRUGEL zelf in voor 

haar administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. 

BRUGEL formuleert een voorstel van begroting aan de 

Minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de 

omzendbrieven van de Minister van begroting. Met respect 

voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van 

de Regering, werd ons begrotingsvoorstel aan het Parlement 

overgemaakt, dat onze begroting heeft gestemd.

In 2013 bedroeg de regionale dotatie € 3.092.000, een 

bedrag dat afkomstig is van het fonds “energie” en dat onder 

het plafond van 15% blijft, dat door de ordonnantie werd 

vastgesteld. Zoals bij alle Brusselse ION het geval is, is de 

thesaurie van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale 

rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd vanop een 

eigen rekening die automatisch in evenwicht wordt gebracht. 

Krachtens de Organieke ordonnantie houdende de 

bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de 

boekhouding en de controle, wordt BRUGEL gelijkgesteld 

met een autonome bestuursinstelling van 2e categorie en 

moet ze haar begroting beheren in overeenstemming met 

deze ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan. We doen 

opmerken dat de administratieve werklast die door deze 

reglementering wordt opgelegd, bijzonder zwaar is voor een 

kleine instelling zoals BRUGEL.

In naleving van de dubbele boekhouding van het Gewest - 

uitgaven - ontvangsten, vastlegging-betaling, overhandigt 

BRUGEL maandelijks haar uitvoeringspercentages per 

begrotingsartikel. Indien in 2013 het uitvoeringspercentage 

laag was bij de afsluiting (88% in vastlegging en 77% in 

betaling), is dit voornamelijk te wijten aan een fase van het 
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aanleren van de begrotingsmechanismen. De gedetailleerde 

toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per 

begrotingsartikel worden geïllustreerd in de tabel in bijlage 

en in de boekhoudbalans 2013.

 

Deze rekeningen worden aan de Regering en het Rekenhof 

overgemaakt. Het Rekenhof is het eerste begrotingsjaar van 

BRUGEL (boekjaar 2012) komen controleren in november 

2013. In september 2014 had het Rekenhof ons het verslag 

van deze controle nog niet overgemaakt. 

Aangezien BRUGEL van een publieke dotatie geniet, is ze ook 

onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie, worden 

de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden 

gegund, aan het voorafgaand advies van de Inspecteur 

van Financiën onderworpen, terwijl de vastleggingen en 

betalingen worden goedgekeurd door een controleur van 

de vastleggingen en betalingen, afgevaardigd door de 

Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. De inventaris van 

de overheidsopdrachten, onder visum, wordt gepubliceerd 

op onze website en wordt aan het Gewest meegedeeld, zoals 

vereist door de ordonnantie betreffende de transparantie 

van de mandaten. 

2 Conclusies

BRUGEL is een expertisecentrum ten dienste van de overheid. 

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 tegelijkertijd de 

technologische ontwikkelingen begeleiden, ze aanmoedigen 

en tegelijk het respect voor het algemeen belang garanderen. 

De intelligente netten vereisen een intelligente regulering, 

een concept van smart-regulering, ten voordele van de 

consumenten van ons Gewest. 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen en de 

bepalingen van de elektriciteitsordonnantie na te leven, 

zal BRUGEL over de noodzakelijke financiële en menselijke 

middelen moeten beschikken. Het zou met name wenselijk 

zijn om de noodzakelijke besluiten uit te vaardigen om het 

personeel van het BIM over te dragen naar BRUGEL.

3 Bijlagen

3.1  Uittreksels uit de geconsolideerde 
wetgeving tot oprichting van 
BRUGEL

Uittreksel uit de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd tot op heden.

Art. 30bis. .<ingevoegd bij ORD 2006-12-14/45, art. 56; 

Inwerkingtreding: 01-01-2007> § 1. Een Reguleringscommissie 

voor energie wordt opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, genaamd Brussel Gas Electriciteit, afgekort “BRUGEL“. 

[2 ...]2. 
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[1 Brugel]1 is een [3 autonome instelling die beschikt over 

een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid]3. Haar zetel is 

gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

[3 Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelt het budget van 

Brugel vast op basis van een voorstel van deze.

Brugel beheert haar administratief en boekhoudkundig 

beheer in alle onafhankelijkheid.]3

§ 2. [1 Brugel]1 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.

[1 Brugel]1 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  

[4 of het geven van adviezen,]4 betreffende de 

elektriciteits- en gasmarkt;

3°.  het jaarlijks publiceren van een verslag betreffende 

de resultaten van de controle uitgevoerd door [1 haar 

personeel]1 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 voorwaarden 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°.   [4 ...]4;

7°.  het goedkeuren, elk jaar, van het verslag over de werking 

van de markt van de groene certificaten en de garanties 

van oorsprong dat [4 ...]4 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 [4 meedelen]4 bij de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van een verslag [4 ...]4 over de uitvoering 

van zijn verplichtingen [4 , de getroffen maatregelen 

en de verkregen resultaten ]4, de evolutie van de 

gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving 

van de openbaredienstverplichtingen door de 

distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder 

in het domein van de rechten van de huishoudelijke 

gebruikers. [4 Brugel publiceert binnen de maand van 

zijn aanneming haar jaarlijkse verslag op haar website]4;

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  

[1 haar personeel]1;

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 
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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 

niet-huishoudelijke 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.]4

De Regering kan deze [4 opdrachten]4 nader bepalen in 

een besluit.

§ 3.  [5 Brugel oefent de volgende bevoegdheden op 

onpartijdige en transparante wijze uit:

1°.  bindende besluiten vast te stellen in verband met 

elektriciteitsbedrijven in geval van niet-naleving van 

de bepalingen van deze ordonnantie, de ordonnantie 

van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun 

uitvoeringsbesluiten;

2°.  onderzoeken uitvoeren naar de werking van de 

elektriciteitsmarkten en noodzakelijke en evenredige 

maatregelen opleggen om daadwerkelijke mededinging 

te bevorderen en de goede werking van de markt 

te waarborgen. In voorkomend geval, is Brugel ook 

bevoegd om samen te werken met de Raad voor de 

Mededinging en de marktregulators van de financiële 

markt in het kader van een onderzoek in verband met de 

mededingingswetgeving;

3°.  opvragen bij de beheerders van informatie die relevant 

is voor de uitvoering van haar taken, met inbegrip van 

verklaringen voor de weigering een derde partij toegang 

te geven en informatie over maatregelen die nodig zijn 

om het net te versterken;

4°.  over passende bevoegdheden om onderzoek te 

voeren en nodige onderzoeksbevoegdheden met 

het oog op geschillenbeslechting beschikken;

5°.  het advies van ACER verzoeken om na te gaan of 

een door een regulerende instantie genomen besluit 

strookt met de in Richtlijn 2009/72/EG of in verordening 

714/2009 bedoelde richtsnoeren;]5

6°.  5zich door een producent, een netbeheerder, de houder 

van een leveringsvergunning of om het even welke actor 

op de markt de gegevens en informatie te laten meedelen 

die ze nodig heeft voor de uitvoering van haar taken.

Degene aan wie een aanvraag tot mededeling van 

gegevens of informatie wordt gericht, is verplicht mee te 

werken binnen de door [1 Brugel]1 meegedeelde termijn. 

De gegevens of informatie die worden meegedeeld 

door een producent, een netbeheerder, de houder van 
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een leveringsvergunning of elke andere actor van de 

markt voor elke activiteit die betrekking heeft op de 

uitvoering van deze ordonnantie, mogen slechts worden 

gebruikt in het kader van deze ordonnantie.

[5 Het Instituut kan in het kader van zijn opdrachten 

Brugel verzoeken om hem de gegevens te bezorgen 

die worden meegedeeld op grond van dit paragraaf.]5

§ 4. Tenzij hierover anders wordt beslist in een specifieke 

bepaling, is [1 Brugel]1 gehouden, indien deze ordonnantie 

of de uitvoeringsbesluiten ervan het advies van [1 Brugel]1 

eisen, om haar advies te geven binnen een termijn van 

veertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de 

schriftelijke aanvraag. Indien ze geen advies geeft binnen 

de bovenvermelde termijn, wordt ze geacht een gunstig 

advies te hebben gegeven.

Art. 30octies. Brugel streeft, in verband met haar taken, 

desgevallend in nauw overleg, met de andere betrokken 

nationale en gewestelijke autoriteiten, met inbegrip van de 

Raad voor de Mededinging en de federale ombudsman, de 

volgende doelstellingen na :

1°.  de bevordering, in nauwe samenwerking met ACER, 

eventueel, via andere Belgische regulerende instanties 

voor gas of elektriciteit, de regulerende instanties van de 

andere Lidstaten en de Europese Commissie, van een door 

concurrentie gekenmerkte, zekere en vanuit milieuoogpunt 

duurzame interne markt voor elektriciteit binnen de Europese 

Gemeenschap en van een daadwerkelijke openstelling van 

de markt voor alle afnemers en leveranciers in de Europese 

Gemeenschap, en waarborgen dat de elektriciteitsnetten op 

een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening 

houdend met doelstellingen op lange termijn;

2°.   de ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte 

en goed functionerende regionale markten binnen de 

Europese Gemeenschap met het oog op het bereiken 

van de onder punt 1° genoemde doelstelling;

3°.  bijdragen tot de ontwikkeling, op de meest 

kosteneffectieve manier, van veilige, betrouwbare 

en efficiënte nietdiscriminerende netten die op 

eindafnemers gericht zijn, de adequaatheid van netten 

bevorderen, alsmede aansluitend bij de doelstellingen 

van het algemene energiebeleid, energie-efficiëntie 

en de integratie van groot- en kleinschalige productie 

van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 

en gedistribueerde productie in transmissie- en 

distributienetten;

4°.  de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net 

vergemakkelijken, met name door de belemmeringen 

voor de toegang van nieuwkomers op de markt weg te 

nemen en de integratie van elektriciteitsproductie uit 

hernieuwbare energiebronnen;

5°.  ervoor zorgen dat de netbeheerders en -gebruikers 

de nodige stimulansen krijgen, zowel op korte als op 

lange termijn, om de efficiëntie van netprestaties te 

verbeteren en de marktintegratie te versterken;

6°.  bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van 

universele en openbare dienstverlening bij het leveren 

van elektriciteit, tot de bescherming van kwetsbare 

afnemers en tot de compatibiliteit van de processen 

voor de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor 

het veranderen van leverancier.

Iedere benadeelde partij heeft het recht om een klacht neer 

te leggen tegen een beslissing van Brugel, een raadpleging 

of een voorstel van beslissing met het oog op diens 

heroverweging. Deze klacht heeft geen schorsende werking.

(1) <ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; Inwerkingtreding: 20-08-2011>  
(2) <ORD 2011-07-20/28, art. 48, 008; Inwerkingtreding: 01-01-2012>  
(3) <ORD 2011-07-20/28, art. 48, 008; Inwerkingtreding: 20-08-2011>  
(4) <ORD 2011-07-20/28, art. 49, 008; Inwerkingtreding: 20-08-2011>  
(5) <ORD 2011-07-20/28, art. 50, 008; Inwerkingtreding: 20-08-2011>
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3.2  Lijst met de publicaties
 
3.2.1  Lijst van de Adviezen

Document Omschrijving Datum Categorie

ADVIES-20131219-184 

Over het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties 
betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het 
Brussels Gewest. Deze ontwerp van ordonnantie heeft voornamelijk 
betrekking op de overdracht van de tariefbevoegdheid aan de 
Gewesten, maar ook op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 
2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie.

19-12-2013 Tarief

ADVIES-20131219-183
Positief advies betreffende de aanvraag door POWER ONLINE naar 
een leverings-vergunning voor gas en elektriciteit. POWER ONLINE 
is ook gericht op de residentiële klanten segment.

19-12-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20131206-182 
Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 
2014 van SIBELGA.

06-12-2013 Sociale aspecten

ADVIES-20131122-180 Investeringsplan van ELIA voor de periode 2014-2024. 22-11-2013
Beheer van het net 
Elektriciteit

ADVIES-20131122-179 
Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit van SIBELGA  
voor 2014-2018.

22-11-2013
Beheer van het net 
Elektriciteit

ADVIES-20131122-181
Advies van de regulator met betrekking tot het investeringsplan van 
de distributienetbeheerder, SIBELGA, voor aardgas voor de periode 
2014-2018.

22-11-2013 Gas

ADVIES-20130920-178 
Betreffende de kwaliteit van de dienstverlening door SIBELGA  
in elektriciteit voor het jaar 2012

20-09-2013 Beheer van het net

ADVIES-20120720-138 
Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming 
ENERGIE I&V België B.V.B.A. voor de levering van elektriciteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

07-09-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20130906-177 

De regulator heeft een positief advies gepubliceerd met betrekking 
tot de aanvraag naar de leveringsvergunning door het bedrijf TOTAL 
GAS POWER BELGIUM. De Regering moet deze vergunning nog 
goedkeuren.

06-09-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20130722-175 
Zoals elk jaar, publiceert de Brusselse regulator haar advies betreffende 
het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-
discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers.

22-07-2013 Marktmodel

ADVIES-20130712-176 

BRUGEL geeft een positief advies bij het rapport van de netbeheerder 
over de uitvoering van zijn openbare dienst-opdrachten betreffende 
elektriciteit en gas voor het jaar 2012 en stelt aan de Regering voor 
om het rapport goed te keuren.

12-07-2013
Sociale aspecten 
Beheer van het net

ADVIES-20130712-174 
Advies van de Brusselse regulator aangaande het verslag van  
de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, ELIA, over 
de kwaliteit van haar dienstverlening voor het jaar 2012.

12-07-2013 Beheer van het net

ADVIES-20130610-171 
Over de organisatie van de regionale bevoegdheid in zake 
distributietarieven voor elektriciteit en gas.

10-06-2013 Tarief

ADVIES-20130523-170 
Betreffende het ontwerp van besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van het centrum 
voor informatie aan afnemers van gas en elektriciteit.

17-05-2013 Sociale aspecten
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Document Omschrijving Datum Categorie

ADVIES-20130503-169 

Betreffende het ontwerp van SIBELGA tot wijziging van de technische 
reglementen voor het beheer van de distributienetten elektriciteit 
en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangepast in gevolge 
het advies 163 van 24 januari 2013 (BRUGEL-ADVIES-20130124-163).

03-05-2013 Beheer van het net

ADVIES-20130411-168 
Advies over de basisprincipes en -concepten van de toekomstige 
MIG6 zoals gepresenteerd door ATRIAS

11-04-2013 Marktmodel

ADVIES-20130308-167 

Positief advies betreffende de overdracht - hernieuwing - intrekking 
van de leveringsvergunning voor elektriciteit die werd toegekend 
aan NUON BELGIUM SA/NV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan  
de onderneming ENI GAS & POWER SA/NV

08-03-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20130222-165 
Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor 
elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ENERGY CLUSTER nv.

22-02-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20130208-164 
Positieve Advies van BRUGEL mbt de aanvraag naar een 
leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest door de onderneming TREVION.

08-02-2013 Leveringsvergunningen

ADVIES-20130124-163 
Dit advies lijst de opmerkingen van de regulator na de indiening door 
de netbeheerder, SIBELGA, van haar ontwerp van wijziging van de 
technische reglementen van de gas- en elektriciteitsnetten.

24-01-2013 Beheer van het net

ADVIES-20130111-162 
Advies betreffende de invoering van intelligente meetsystemen:  
visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

11-01-2013 Marktmodel

3.2.2 Lijst met de beslissingen

Document Omschrijving Datum Categorie

BESLISSING-20130517-13 

Betreffende het gezamenlijke schadevergoe-dingsformulier SIBELGA 
- Leveranciers. Volgend een initiatief van BRUGEL, is er overeenkomst 
geweest tussen SIBELGA en de leveranciers om een uniek schadever-
goedingsformulier te gebruiken. Dit vereenvoudigt de administrieve 
procedures van de klanten.

17-05-2013 Marktmodel

BESLISSING-20130208-12 
Betreffende de praktische modaliteiten voor de quotuminlevering 
2012

17-05-2013 Groene stroom

BESLISSING-20130111-11 
Betreffende de Interpretatie van de definitie van de titularis van  
een gedecentraliseerde productie-installatie.

08-02-2013 Groene stroom
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3.2.3  Lijst met de voorstellen

Document Omschrijving Datum Categorie

VOORSTEL-20130906-12 
Betreffende de vermenigvuldigings-coëfficiënt toegepast op 
fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters

06-09-2013 Groene stroom

VOORSTEL-20130318-11 
Betreffende de vermenigvuldigings-coëfficiënt toegepast op 
fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters.

18-03-2013 Groene stroom

VOORSTEL-20130222-10 
Betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de 
administratieve en geldelijke toestand van de contractuele 
personeelsleden van BRUGEL

22-02-2013 Regulator

VOORSTEL-20130124-09 Betreffende een voorstel van statuut voor het personeel van BRUGEL 24-01-2013 Regulator

3.2.4 Lijst met verslagen

Document Omschrijving Datum Categorie

VERSLAG-20131017-17
Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten 
en de garanties van oorsprong in 2012 en betreffende het systeem 
voor de erkenning van de Waalse groenestroomcertificaten

17-10-2013 Groene stroom

VERSLAG-20130910-16

Zoals elk jaar, publiceert BRUGEL haar jaarverslag over de werking 
van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Gewest. Dit verslag 
heeft betrekking op het jaar 2012. Opmerkelijke feiten zijn: een stijging 
van het niveau van activiteit op de markt en de uitvoering van de 
wijzigingen van de ordonnanties in 2011.

10-09-2013
Marktmodel 
Regulator

VERSLAG-20130712-15
Over de behandeling van klachten en de werking van de 
Geschillendienst tijdens het jaar 2012

12-07-2013 Marktmodel
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3.3 Balans en overheidsopdrachten
 
3.3.1 Uitvoeringsrekeningen 2013 ingediend bij het Brussels Parlement

Jaarverslag 2013 Verplichtingen Liquidaties

AB/BA Titel Oorspronkelijk Aangepast Vastgelegd % Oorspronkelijk Aangepast Geordonnanceerd %

01.001.07.06.1131 Kosten en lasten verbonden met 
personeel

20.000 40.000 29.151 73% 20.000 40.000 24.651 62%

01.001.07.12.1112 Zitpenningen van de bestuurders-
ambtenaren van BRUGEL

125.000 125.000 116.699 93% 125.000 125.000 116.699 93%

01.001.08.01.1211 Aanwervings- en selectiekosten 40.000 40.000 38.226 96% 40.000 40.000 19.471 49%

01.001.08.02.1211 Professionele vormingen 36.000 17.000 4.249 25% 36.000 55.000 29.826 54%

01.001.08.04.1211 Representatiekosten 1.000 5.000 4.261 85% 1.000 5.000 4.261 85%

01.001.08.05.1211 Verplaatsingskosten 13.000 9.000 4.697 52% 13.000 6.000 4.697 78%

01.001.08.06.1211 Onderhoud van het 
informaticamateriaal 

112.000 254.000 223.513 88% 112.000 330.000 290.736 88%

01.001.08.07.1250 Onroerende voorheffing 27.000 41.000 31.129 76% 27.000 41.000 31.129 76%

01.001.08.08.1211 Vertaling 50.000 50.000 40.000 80% 45.000 55.000 40.631 74%

01.001.08.09.1211 Verzekering 4.000 5.000 4.465 89% 4.000 5.000 4.465 89%

01.001.08.10.1211 Bureau-onkosten 19.000 22.000 20.096 91% 13.000 22.000 20.610 94%

01.001.08.11.1211 Verzendings- en telefoonkosten 40.000 40.000 16.171 40% 40.000 52.000 30.241 58%

01.001.08.12.1211 Onkosten voor seminaries en colloquia 20.000 20.000 8.178 41% 20.000 30.000 17.527 58%

01.001.08.13.1211 Expertisekosten en honoraria 75.000 77.000 62.506 81% 75.000 120.000 110.732 92%

01.001.11.01.7422 Aankoop meubilair 5.000 9.000 8.404 93% 5.000 4.000 0 0%

01.001.11.03.7422 Informaticamateriaal 140.000 161.000 132.629 82% 140.000 180.000 158.481 88%

01.001.12.01.1212 Huurkosten 124.000 124.000 120.428 97% 124.000 124.000 120.428 97%

01.001.12.02.1212 Huurlasten 90.000 90.000 58.437 65% 90.000 90.000 50.239 56%

01.001.40.01.8112 Huurwaarborg 0 0 0  0 0 0  

01.001.55.01.1140 Terugbetaling personeelskosten aan 
het BIM

1.429.000 1.200.000 1.147.146 96% 1.429.000 1.200.000 1.147.146 96%

01.002.08.01.1211 Kosten informatie en communicatie 350.000 400.000 285.463 71% 350.000 350.000 87.785 25%

01.002.08.02.1211 Expertisekosten en honoraria 350.000 361.000 360.970 100% 350.000 205.000 80.797 39%

01.002.08.03.1211 Expertisekosten, geschillendienst 33.000 13.000 0 0% 33.000 13.000 0 0%

 Totaal uitgaven 3.103.000 3.103.000 2.716.819 88% 3.092.000 3.092.000 2.390.552 77%

AB/BA Titel Voorzien Vastgesteld rechten Initieel Aangepast Geordonnanceerd

01.001.01.01.4610 Subsidies afkomstig van het MBHG 3.092.000 3.092.000 3.092.000 3.092.000

Totaal inkomsten 3.092.000 3.092.000 3.092.000 3.092.000
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3.3.2 Jaarrekening 2013 van BRUGEL

ACTIVA 2013 2012

VASTE ACTIVA              196.466,56                  57.425,46 

Immateriële vaste activa   

Materiële vaste activa              136.466,56                  57.425,46 

Software              109.415,17                  32.103,06 

Hardware                 22.251,23                  20.170,03 

Meubilair                   4.800,16                    5.152,37 

Financiële vaste activa                 60.000,00  

Huurwaarborg                 60.000,00  

VLOTTENDE ACTIVA 2.173.459,34 1.566.980,55

Vorderingen op meer dan één jaar   

Overige vorderingen   

Vorderingen op ten hoogste één jaar   

Overige vorderingen   

Liquide middelen           2.173.459,34            1.566.980,55 

Overlopende rekeningen   

TOTAAL DER ACTIVA           2.369.925,90            1.624.406,01 
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PASSIVA 2013 2012

I- SOCIAAL FONDS

OVERGEDRAGEN RESULTAAT OP  31 DECEMBER           2.315.602,63            1.454.318,50 

VOORZIENINGEN   

Voorzieningen voor risico’s en kosten   

II- SCHULDEN                 54.323,27               149.202,74 

Schulden op meer dan één jaar   

Financiële schulden   

Kredietinstellingen, leasingschulden   

Overige leningen   

Handelsschulden   

Overige schulden

Rentedragend   

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente   

Borgstellingen ontvangen in contanten   
  

Schulden op ten hoogste één jaar   

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   
  

Financiële schulden   

Kredietinstellingen   

Kredietinstellingen   
  

Handelsschulden                 54.911,53               149.202,74 

Leveranciers                 54.911,53               149.202,74 

Te betalen wissels   
  

Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten                     -588,26 

Belastingen   

Bezoldigingen en sociale lasten                     -588,26                       
  

Overige schulden   

Obligaties, vervallen coupons en borgstellingen  
ontvangen in contanten

  

Overige rentedragende schulden   

Overige niet-rentedragende schulden of gekoppeld  
aan een abnormaal lage rente

  

  

Overlopende rekeningen                   20.884,77 

TOTAAL DER PASSIVA           2.369.925,90 1.624.406,01
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RESULTATENREKENING 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten   

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Toelagen MRBC
          3.092.000,00            3.000.000,00 

TOTAAL Bedrijfsopbrengsten           3.092.000,00            3.000.000,00 

BEDRIJFSKOSTEN   

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen              698.718,18               334.415,96 

Huurkosten              110.667,70               227.021,13 

Seminars en conferenties                 17.527,38                  13.116,98 

Compensatie              116.650,00               108.225,00 

Personeelskosten gefactureerd door het BIM           1.147.146,18               806.837,37 

Andere personneel kosten                 29.348,22  

Afschrijvingen                 79.439,56                  26.612,75

Fiscale exploitatiekosten                 31.128,67 29.452,31 

TOTAAL Bedrijfskosten           2.230.625,89            1.545.681,50 

SURPLUS OPBRENGSTEN OP KOSTEN              861.374,11            1.454.318,50 

SURPLUS KOSTEN OP OPBRENGSTEN   

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN   

FINANCIËLE OPBRENGSTEN   

FINANCIËLE KOSTEN   

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN   

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN   

UITZONDERLIJKE KOSTEN   

SURPLUS OPBRENGSTEN OP KOSTEN OP 31/12              861.374,11            1.454.318,50
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3.3.3 Lijst met openbare aanbestedingen

Inventaris van de overheidsopdrachten door BRUGEL
(vastgesteld in het kader van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de doorzichtigheid van de 
bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen in Brussel.)

JAAR VAN BESTELLING 2013

Budgettair artikel Naam budgettair artikel Derde Totaal

01.001.08.06.1211 Onderhoud informaticamateriaal  NSI 76.596,90 €

EFFICY 19.602,00 €

ORDIGES 57.808,23 € 

ARPAWEB 11.797,50 €

01.001.08.08.1211 Vertaalkosten DHAXLEY 40.000 €

01.001.08.13.1211 Expertisekosten en honoraria 
JANSON BAUGNIET 
IRISTEAM

21.744 €  
20.000 €

01.001.11.03.7422 Informaticamateriaal NSI 111.483,65 €

01.002.08.01.1211 Kosten informatie, communicatie
AUXIPRESS 
THE CREW 
DEDICATED

20.000 €  
203.280,00 € 
17.908,00 €

01.002.08.02.1211 Expertisekosten en honoraria 
ICEDD  
APERE  
LIESBETH SWITTEN

49.417,63 €  
30.070 €  
14.520 €

Volgens de rondzendbrief van 23 maart 2006 zijn  overheidsopdrachten gegund bij onderhandelingsprocedure met aanvaarde 
factuur (d.w.z. <€ 5.500, exclusief BTW) niet inbegrepen.
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3.4  Inventaris van de wetgeving betreffende de elektriciteits en de gasmarkt 
gerelateerd aan de elektriciteits en gasmarkt

 
3.4.1 Reglementaire besluiten

Omschrijving Datum van aanname Datum van publicatie

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun 
op het vlak van energie

9/02/2012 21/02/2012

Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal 
toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties

12/07/2012 20/07/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling 
van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde 
afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19/07/2012 28/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van 
groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

29/11/2012 13/12/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2012-2013 wordt verlengd 28/03/2013 17/04/2013

Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal 
toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties

23/04/2013 2/05/2013

3.4.2 Besluiten van administratieve aard

Omschrijving Datum van aanname Datum van publicatie

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten 
van de bestuurders van BRUGEL  (hernieuwing van het mandaat van Marie-Pierre Fauconnier)

28/06/23012 2/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten 
van de bestuurders van BRUGEL  (hernieuwing van het mandaat van Pascal Misselyn)

28/06/2012 24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten 
van de bestuurders van BRUGEL  (hernieuwing van het mandaat van Jan De Keye)

28/06/2012 24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten 
van de bestuurders van BRUGEL  (hernieuwing van het mandaat van Marc Deprez)

28/06/2012 24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringhoudende de aanstelling van twee 
Regeringscommissarissen bij Brugel

19/07/2012 4/09/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van donderdag 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter 
van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

5/07/2012 9/10/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap "Belgian 
Eco Energy" NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4/10/2012 31/10/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van donderdag 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter 
van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11/10/2012 31/10/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bezoldigingsmodaliteiten 
van de regeringscommissarissen bij Brugel 8/11/2012 23/11/2012

➔
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Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap 
ENERGIE I&V BELGIE SPRL  van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

25/10/2012 23/11/2012

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Elexys NV van een 
leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8/10/2012 12/12/2012

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap "Natgas Aktiengesellschaft" 
van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8/10/2012 12/12/2012

Ministerieel besluit houdende de verzaking door de vennootschap "Pfalzwerke Aktiengesellschaft" 
aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8/10/2012 12/12/2012

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Powerhouse BV van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

20/11/2012 12/12/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2013-2017

13/12/2012 2/01/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2013-2017

13/12/2012 2/01/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de NV Elia System Operator, de gewestelijke transportnetbeheerder voor 
elektriciteit, voor de periode 2013-2023

13/12/2012 2/01/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electricité de France

20/02/2013 16/06/2013

Ministerieel Besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Trianel Energie BV

22/03/2013 02/05/2013

Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Energy Cluster NV van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

22/03/2013 02/05/2013

Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Trevion NV van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22/03/2013 02/05/2013

Ministerieel Besluit houdende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV aan de vennootschap 
Eni gas & power SA/NV, de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Distrigaz en de verandering van de naam van de 
vennootschap Distrigaz, en de intrekking van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV

08/05/2013 25/06/2013

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Total Gas & Power Belgium 
SA" van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22/10/2013 07/11/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de NV Elia System Operator, de gewestelijke transportnetbeheerder voor 
elektriciteit, voor de periode 2014-2024

19/12/2013 22/01/2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2014-2018

19/12/2013 22/01/2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 
voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2014-2018

19/12/2013 22/01/2014

➔
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HET TEAM

Alain Lesne
Juridisch  
Adviseur

Patrick De Muynck
Juridisch  
Adviseur

Warda Lizati
Juridisch  
Assistent

JURIDISCHE  
ASPECTEN

Claire Camus
Communicatie  

Adviseur

A. Jablonka
Boekhouding

Anne Van Der Schrick
Administratief  
medewerkster

Bernadette Brouwet
Secretariaat

ALGEMENE  
DIENSTEN

Bekay Chihi
Technisch adviseur  
Groene Elektriciteit

Régis Lambert
Adviseur  

Groene Elektriciteit

FaridFodil Pacha
Adviseur  

Elektriciteit

Raymond Umuhizi
Adviseur  

Gas

Renaud Tieterickx
Assistent  

Groene Elektriciteit

TECHNISCHE  
ASPECTEN

Carine Stassen
Adviseur  

Sociale aspecten

Teresa Gómez Pérez
Maatschappelijk  

Werkster

Nadine Bourgeois
Uitzendkracht

SOCIALE  
ASPECTEN

Jérémie Van Den Abeele
Adviseur  

Leveranciers

MARKTEN

Henri Autrique
Bestuurder

Emmanuel Boodts
Regeringscommissaris

Vacant
Bestuurder

Michel Quicheron
Regeringscommissaris

Jan De Keye
Voorzitter a. i.

Pascal Misselyn
Bestuurder

Marc Deprez
Bestuurder

Claire Camus
Secretaris

RAAD VAN BESTUUR (EIND 2013)
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