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WETTELIJKE GRONDSLAG

Op grond van artikel 30bis §2 9° van de elektriciteitsordonnantie dient BRUGEL:

“bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering jaarlijks een verslag mee te delen over de uitvoering 
van haar verplichtingen, de getroffen maatregelen en de verkregen resultaten, de evolutie van de 
gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving van de openbaredienstverplichtingen door 
de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder op het gebied 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 vereiste om een verslag op te stellen over de uitvoering van haar 
verplichtingen.
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BRUGEL IN HET KORT

BRUGEL is de Brusselse reguleringsinstantie op 
het gebied van elektriciteit, gas en de controle 
van de waterprijs. In dit kader levert BRUGEL 
op een collaboratieve en onafhankelijke wijze 
reglementaire, analytische en prospectieve 
expertise aan, om een motor te zijn voor 
strategische voorstellen, aanbevelingen te doen 
over de marktdynamiek en efficiënte en sociaal 
rechtvaardige prijsmodellen voor te stellen en toe 
te passen. Onafhankelijk maar in actief overleg 
bepaalt BRUGEL de tarieven van de operatoren 
met het oog op een doeltreffende en blijvende 
dienstverlening.

BRUGEL rapporteert aan het Brussels Parlement 
en werkt onafhankelijk van de Regering. BRUGEL 
bestaat uit:

•  een raad van bestuur samengesteld uit een 
voorzitter en vier bestuurders benoemd door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

• een team van adviseurs en assistenten.

 

ONZE VISIE

BRUGEL sluit zich aan bij de ambitieuze 
doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op het vlak van zowel de energietransitie 
als een optimaal waterbeheer.

Op het vlak van de energietransitie: 
vermindering van het verbruik, ontwikkeling van 
hernieuwbare energie, nieuwe gedecentraliseerde 
beheersmodellen en nieuwe technologieën enz.

Op het vlak van een optimaal waterbeheer: 
rationeel gebruik van de hulpbron, bescherming 
van oppervlaktewater en grondwater, bestrijding 
van overstromingen enz.

ONZE MISSIE

In dit kader levert BRUGEL op een collaboratieve 
en onafhankelijke wijze reglementaire, analytische 
en prospectieve expertise aan:

•  om een motor te zijn van strategische voorstellen
•  om aanbevelingen te doen over de 

marktdynamiek
•  om tariefmodellen voor te stellen  

voor een doeltreffende en sociaal rechtvaardige 
transitie.

Voor meer informatie over de 
opdrachten, de waarden en de 

strategische visie van BRUGEL kunt u 
terecht op de website 

www.brugel.brussels/nl_BE/brugel/
strategische-visie-245
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Dubbelinterview met  
Kevin Welch 
en Pascal Misselyn.

EEN JAAR 
GEKENMERKT 
DOOR CRISISSEN!

Kevin Welch 
Voorzitter ad interim van 
de raad van bestuur van 
BRUGEL 

Pascal Misselyn
Coördinator van BRUGEL

Bekijk het video-interview met  
Kevin Welch en Pascal Misselyn. 

Daarin vertellen ze over de 
hoogtepunten van 2021 maar ook 

over de energiecrisis.
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Na de COVID-crisis werd de energiemarkt 
getroffen door de wereldwijde 
energiecrisis. Hoe bent u omgegaan met 
dit moeilijke jaar?

Pascal Misselyn: In 2021 hebben we alle 
opdrachten en waarden die we in 2020 
hebben vastgesteld en geconsolideerd 
in de praktijk gebracht. Dit heeft ons in 
staat gesteld de problemen die het gevolg 
waren van de crisis (of crisissen) met meer 
sereniteit tegemoet te treden. Tijdens de 
energiecrisis konden alle actoren dankzij 
onze rol als bemiddelaar beschikken 
over betrouwbare informatie om op de 
gebeurtenissen te anticiperen. We konden 
op die manier vaststellen dat een regulator 
nooit neutraal is in een crisis zoals we die 
momenteel meemaken. Afhankelijk van 
onze benadering, kunnen wij bepaalde 
feiten benadrukken of minimaliseren. En 
onze regulerende keuzes zijn dus meer 
uitgesproken dan gewoonlijk. 

Hoe hebt u als regulator de crisis 
aangepakt?

Kevin Welch: In goede verstandhouding 
met Sibelga en alle marktspelers, hebben wij 
de voorkeur gegeven aan een pragmatische 
aanpak, die de bescherming van de klanten 
mogelijk maakt in een holistische aanpak 
die rekening houdt met de diversiteit en 
specifieke kenmerken van de Brusselse 

bevolking (gezinnen, kansarme bevolking, 
zelfstandigen, kleine ondernemingen, enz.). 

Zag u deze energiecrisis aankomen?

Kevin Welch: Om heel precies te zijn: de 
Brusselse markt kende een precrisis in de 
eerste helft van 2021. Bepaalde leveranciers 
hadden namelijk besloten zich aan het eind 
van de winterperiode uit de markt terug 
te trekken of hun aanbod te verminderen. 
Louter omdat ze ten einde raad waren of de 
markt hen niet meer aantrekkelijk genoeg 
leek. 

Pascal Misselyn: Dit probleem van de 
marktdynamiek (een niet nieuw probleem 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat 
BRUGEL al jaren aan de kaak stelt) werd 
volledig weggevaagd door de grote crisis die 
erop volgde. Toen de energieprijzen de pan 
uit rezen, beschikten sommige leveranciers 

niet langer over een toereikende financiële 
basis. Wie de aankoop van energie niet via 
vaste prijzen had afgedekt, moest energie 
tegen een hoge prijs inkopen en deze 
tegen de overeengekomen, vaak lagere 
prijs aan de eindverbruikers verkopen. En in 
Brussel was de markt niet bestand tegen de 
onzekerheden van een dergelijke crisis.

Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor 
de Brusselse huishoudens?

Pascal Misselyn: Ondanks de crisis blijft 
het aanbod relatief dynamisch in de andere 
twee gewesten van het land, maar niet 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 
Brussel hebben de energieconsumenten 
door het aantal leveranciers dat nog 
beschikbaar is nog maar weinig keuze. 
Wat de huishoudens betreft, hebben wij 

nagenoeg een situatie van duopolie bereikt 
die de markt sterk conditioneert. Op termijn 
zullen de voordelige tarieven verdwijnen. 

Bestaat het risico dat de crisis nog grotere 
gevolgen zal hebben voor kwetsbare 
doelgroepen?

Kevin Welch: Niet echt, want de meest 
kansarme afnemers worden beschermd door 
federale bepalingen en sociale interventies 
(sociaal tarief, enz.). De gevolgen van de crisis 
voor de factuur van deze afnemers zullen sterk 
worden beperkt. De gemiddelde consument 
zal zijn of haar factuur daarentegen fors zien 
stijgen. En deze consumenten zullen helaas 
niet de kans krijgen om de concurrentie 
te laten spelen om de beste aanbiedingen 
te verkrijgen. Zij worden het slachtoffer 
van zowel de dynamiek van de Brusselse 
markt als van de wereldwijde energiecrisis. 
Hetzelfde geldt voor zelfstandigen en kleine 
ondernemingen, die al zwaar zijn getroffen 
door de COVID-crisis. 

Denkt u dat deze energiecrisis nog 
andere gevolgen zal hebben in het BHG?

Kevin Welch: Door het domino-effect kan 
deze crisis aanzienlijke sociale gevolgen 
hebben. In het licht van deze energiecrisis 
valt te vrezen dat de burger wantrouwig zal 
worden tegenover het vrijgemaakte systeem 
als geheel. Het is duidelijk dat de huidige 

Kevin Welch

BRUGEL heeft 
gekozen voor een 
constructieve visie 
door oplossingen voor 
de crisis voor te stellen.

Pascal Misselyn

Het probleem van 
de marktdynamiek 
in het BHG werd 
volledig weggevaagd 
door de grote crisis die erop 
volgde.
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crisis het gevolg is van de Europese strategie 
inzake energiebevoorrading, en geen gevolg 
is van het vrijgemaakte systeem. 

BRUGEL zet in op de energietransitie voor 
de toekomst van de energiesector in het 
BHG. Hoe bent u van plan deze transitie 
te organiseren?

Kevin Welch: In 2020 heeft BRUGEL 
haar visie op de markt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ontwikkeld en 
aangetoond dat de energietransitie een 
belangrijk ontwikkelingsas was. Op basis van 
deze visie hebben onze teams geanalyseerd 
of de huidige Brusselse marktstructuur 
in staat was deze doelstellingen te 
verwezenlijken. Uit een eerste onderzoek 
bleek dat we de werking van BRUGEL 
moesten herzien. De nieuwe organisatie 
voorziet in de benoeming van een adjunct-
directeur, die reeds in 2021 is geselecteerd, 
en de aanstelling van een projectmanager 
die zich specifiek bezighoudt met 
de energietransitie. De opdracht van 
deze nieuwe cel zal erin bestaan de 
transversaliteit tussen onze verschillende 
diensten te coördineren en de interacties 
tussen alle stakeholders (belanghebbende 
partijen) in de energietransitiesector te 
verzekeren. 

Wat is concreet de rol van deze 
projectleider?

Pascal Misselyn: In een eerste fase zal de rol 
van de projectleider erin bestaan de lacunes 
in de regelgeving te evalueren om deze 
energietransitie daadwerkelijk op gang te 

brengen. In deze context heeft de raad van 
bestuur van BRUGEL  gevraagd om tegen 
eind 2022 het kader en de tarieven van 
de distributienetbeheerder (DNB) voor de 
ontwikkeling van energiegemeenschappen 
in mede-eigendommen vast te leggen. De 
logica van de energietransitie vereist dat 
lokaal geproduceerde energiebronnen 
lokaal kunnen worden geoptimaliseerd 
alvorens ze te optimaliseren voor midden- 
en hoogspanning. In die geest moet 
de hernieuwbare energie die in een 
mede-eigendom wordt geproduceerd 
door de bewoners kunnen worden 
verbruikt. BRUGEL wou derhalve het 
regelgevingsmodel en de tarieven voor 
collectieve projecten voor zelfverbruik in 
het BHG bestuderen. Want afgezien van 
de Sibelga-meter zou dit systeem geen 
overmatig gebruik mogen maken van het 
netwerk.

Kevin Welch: Als regulator is het onze 
taak erop toe te zien dat er een stabiele 

tariefstructuur en manier van werken 
bestaat. De actoren die in dit soort projecten 
willen investeren, moeten weten waaraan 
zij beginnen. Want de energietransitie kan 
alleen werken als de verschillende actoren in 
de waardeketen er allemaal baat bij hebben. 
Een goed inzicht op lange termijn is dan ook 
van essentieel belang. 

Waarom hebt u ervoor gekozen projecten 
voor collectief zelfverbruik in mede-
eigendommen te bestuderen?

Pascal Misselyn: De reden waarom we onze 
studie hebben toegespitst op projecten 
voor collectief zelfverbruik in mede-
eigendommen is dat Brussel er hiervan 
duizenden telt. Elk appartementsgebouw 
is er een. Wij willen vanaf nu duidelijkheid 
scheppen over deze mede-eigendommen 
en hun bewoners om hen aan te moedigen 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties, 
warmtepompen, fotovoltaïsche panelen, 
enz. te installeren. We willen het wiel in 
beweging zetten door een strategische 
hefboom te activeren. Vooral omdat de 
context van de energiecrisis zoals we die nu 
meemaken aantoont dat onze denkwijze 
gegrond is. Door relatief zelfvoorzienend te 
zijn op energiegebied, kunnen de schokken 
beter worden opgevangen. 

Hoe denkt u de Brusselse consumenten te 
overtuigen?

Kevin Welch: We zien ook dat de 
technologische instrumenten van de 
energietransitie efficiënter en goedkoper 
worden... vooral als je hun kosten 

vergelijkt met die van fossiele energie. 
Ons doel is niet om van alle consumenten 
“consumactoren” te maken. Als een 
bepaald aantal Brusselse ondernemingen 
en huishoudens een voordeel zien in deze 
nieuwe technologieën, als zij “early adopters” 
worden, zullen zij een sneeuwbaleffect 
teweegbrengen. Om dit omslagpunt 
te bereiken, moeten we vertrouwen 
opbouwen. Zoals we momenteel ervaren 
met de elektrische voertuigen... Als 15 tot 
20% van de Brusselaars overschakelt op 
deze technologieën van de energietransitie, 
zal dit omslagpunt waarschijnlijk worden 
bereikt. 

Pascal Misselyn: Als we kijken naar de 
doelstellingen die door de Brusselse 
regering voor 2030 en 2050 zijn vastgesteld 
op het vlak van het koolstofvrij maken van 
de samenleving, kunnen we aannemen 
dat elektrische voertuigen, elektrische 
verwarming, warmtekrachtkoppeling, 
warmtepompen, enz. zullen toenemen en 
dat lokale energieproductie essentieel zal 
worden. Zonder deze ontwikkeling dreigt er 
een ernstig probleem te ontstaan voor de 
capaciteit van het Brusselse distributienet. 
Deze productie, die progressief zal zijn, moet 
van nu af aan meer worden ondersteund. 

Kevin Welch: Wij zien in andere regio’s dat 
het systeem van derde investeerders een 
van de hefbomen is die de consumenten bij 
de energietransitie zullen betrekken. Dankzij 
deze oplossing kunnen zij profiteren van de 
voordelen van deze technologie zonder al 
te grote investeringen te hoeven doen. En 
zo hebben alle spelers in de waardeketen 

Pascal Misselyn

De logica 
van de 
energie transitie 
vereist dat 
lokaal geproduceerde 
energiebronnen 
lokaal kunnen worden 
geoptimaliseerd.
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er baat bij. Als regulator moeten wij erop 
toezien dat de tarieven en technische 
voorschriften worden vastgesteld om de 
omschakeling te bevorderen. Met het oog 
op de doelstellingen die wij nastreven, moet 
het Brusselse netwerk dus flexibeler en 
slimmer worden. 

Hoe verliepen uw uitwisselingen met de 
operatoren in 2021?

Pascal Misselyn: Onze relaties met de 
energie- en wateroperatoren zijn zeer 
stabiel. Wij konden rekenen op constructieve 
interacties op basis van dialoog en overleg. 
Wij hebben regelmatig bijeenkomsten 
gehouden met alle actoren in de sectoren 
om te begrijpen hoe zij werken en hoe 
zij de problemen aanpakken. En op basis 
van dit overleg hebben we geprobeerd 
gemeenschappelijke oplossingen te 
vinden. BRUGEL wordt nu erkend als een 
constructieve gesprekspartner voor zowel 
de energie- als de watersector. Hoewel 
wij veel overleg hebben gepleegd met 
de gereguleerde instanties, hebben wij 
niet geaarzeld om ook met de andere 
actoren in de sectoren te praten om het 
beste evenwicht te vinden. Wij hebben 
ontmoetingen gehad met leveranciers, 
OCMW’s, consumentencomités, sociale 
actoren, enz.

Kevin Welch: Wij hebben inderdaad veel 
aandacht besteed aan gereguleerde 
instanties zoals Sibelga, vooral toen er een 
debat was tussen het gewestelijke en het 
federale niveau over sommige bepalingen 
van het marktontwerp. In het bijzonder 
hebben wij de DNB gesteund toen deze 

de hierboven genoemde beginselen 
verdedigde: optimalisering van de lokale 
productie als prioriteit. Wij merken dat deze 
aanpak op federaal niveau moeilijker door te 
voeren is. 

Pascal Misselyn: Tijdens deze crisis hebben 
we vastgesteld dat leveranciers gemakkelijk 
met ons in dialoog gaan. Zij weten nu dat 
zij ons zeer gevoelige informatie kunnen 
bezorgen, en dat deze op de juiste wijze zal 
worden behandeld. Door dit vertrouwen 
hebben wij toegang tot gegevens die ons in 
staat stellen weloverwogen beslissingen te 
nemen. 

2021 was een scharnierjaar voor de 
watersector (publicatie van nieuwe 
methodologieën, nieuwe tarieven 
goedgekeurd door BRUGEL, validering 
van de algemene voorwaarden van 
VIVAQUA). Hoe hebt u aan al deze 
dossiers kunnen werken?

Pascal Misselyn: Sinds wij onze nieuwe 
opdrachten in de watersector hebben 
ontvangen, hebben wij ons ertoe verbonden 
een positieve samenwerking tot stand 
te brengen met de operatoren VIVAQUA 
en Hydria (vroeger SBGE, noot van de 
redactie). Aangezien de sector nog in zijn 
kinderschoenen staat, leren wij de sector en 
zijn operatoren kennen. Maar onze ervaring 
op het gebied van energie helpt ons zeker 
bij deze taak. In 2021 waren de interacties 
die wij met de verschillende operatoren 
hadden, vastberaden maar constructief. 
Ik denk dat deze houding zeer positief is 
geweest, zowel voor de BRUGEL-teams als 
voor de gereguleerde instanties. 

Kevin Welch: In 2021 hebben de 
wateroperatoren hun tariefvoorstellen 
opgesteld, die aan BRUGEL werden 
overgemaakt. In het voorstel van VIVAQUA 
werd een verhoging van het watertarief 
gevraagd. Deze verhoging was noodzakelijk 
omdat er in het verleden een chronisch 
gebrek aan investeringen in de watersector 
is geweest. BRUGEL heeft derhalve rekening 
gehouden zowel met de behoeften van de 
operatoren als met de economische realiteit 
van de watergebruikers om deze verhoging 
goed te keuren. Het doel was om een goed 
evenwicht te vinden om er enerzijds voor 
te zorgen dat de dienstverlening aan de 
Brusselse huishoudens voorbeeldig bleef 

en, anderzijds, alle door de wateroperatoren 
gedragen kosten en hun door de regering 
goedgekeurde investeringen te financieren.

Hoe zit het met de gebruikers die deze 
toename zullen moeten “verwerken”?

Pascal Misselyn: Het is waar dat de Brusselse 
consument zijn factuur met 15% zal zien 
stijgen. Aangezien de waterfactuur in 
absolute termen veel lager ligt dan de 
energiefactuur, is deze stijging gematigd. 
Vooral omdat politici zo wijs zijn geweest 
om specifieke regelingen te treffen voor de 
meest kwetsbare consumenten. De meest 
kwetsbare gebruikers zullen deze toename 
niet voelen, aangezien SST (specifiek
sociaal tarief ) en RVV 
(rechthebbenden op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming) (27% van 
de gebruikers) profiteren van een sociale 
interventie.

Kevin Welch: Voor de toekomst van 
de sector is deze verhoging gunstig. 
Het is belangrijk te begrijpen dat de 
onderinvestering die meer dan 20 jaar 
heeft aangehouden, uiteindelijk door de 
toekomstige consumenten zal moeten 
worden gedragen. Door snel te reageren 
heeft BRUGEL aldus haar opdracht vervuld, 
die er ook in bestaat de toekomstige 
generaties te beschermen. 

Kevin Welch

Het doel 
van BRUGEL 
was het juiste 
tariefevenwicht 
te vinden om ervoor te 
zorgen dat de dienstverlening 
aan de Brusselse huishoudens 
voorbeeldig blijft.
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OPVALLENDE FEITEN 
2021

 l     Publicatie van een 
verslag over de 
noodleveranciersregeling 
naar aanleiding van de 
raadpleging die samen 
met de CWaPE en de VREG 
werd uitgevoerd.

 l     Tweede afwijking op de 
markt- en tariefregels 
toegekend, en dat 
in het kader van het 
innoverende project 
“Greenbizz.energy”.

FEBRUARI MAART

l  Publicatie van het jaarverslag van 2020. Dit 
rapport blikt terug op de oplossingen voor de 
gezondheidscrisis, de energietransitie, de verbonden 
meters, de uitrol van laadpalen, de controle van de 
waterprijs, het recordjaar voor fotovoltaïsche energie 
en nog veel meer.

l�� �Ons prijzenobservatorium krijgt een facelift en wordt 
100% digitaal. Het doel hiervan is de verbruikers te 
informeren over de laatste ontwikkelingen van de 
elektriciteits- en gasprijzen, zowel in het residentiële 
als in het professionele segment.

APRILMEI

l     Publicatie van de vergelijkende studie naar de elektriciteits- 
en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen. 
Dit rapport gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt 
ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

l     BRUGEL publiceert haar conclusies over de twee audits 
van de watersector die in het kader van haar missies 
werden uitgevoerd. De ene had betrekking op het 
assetmanagementbeleid van de wateroperatoren en de 
andere op de kwaliteit van de dienstverlening aan de 
watergebruikers.
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l     Publicatie van een 
gezamenlijk verslag van de 
Belgische energieregulatoren 
over de ontwikkeling 
van de elektriciteits- en 
aardgasmarkten in België voor 
het jaar 2020. In dit rapport 
wordt de evolutie getoond 
van verschillende indicatoren 
in de Belgische energiemarkt.

l     Publicatie van onze gids voor 
de interpretatie van de open-
baredienstverplichtingen van 
de leveranciers in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

l     BRUGEL publiceert zijn initiatiefadvies 
betreffende de toestand van de energiemarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
BRUGEL maakt daarin de balans op van een 
bijzonder jaar dat in het teken stond van de 
gezondheidscrisis en geeft een kwantitatieve 
en kwalitatieve beoordeling van de markt 
weer, zowel in het huishoudelijke als in het 
professionele segment.

OPVALLENDE FEITEN 2021

JUNI

Image en fr   

l     Kevin Welch neemt de functie over 
van voorzitter van de raad van 
BRUGEL ad interim na het ontslag 
van Thibaut Georgin.

l     Publicatie van de thematische 
verslagen die een aanvulling vormen 
op de samenvattende versie van het 
jaarverslag dat in april 2021 werd 
gepubliceerd.

l     Lancering van twee nieuwe 
openbare raadplegingen: over de 
investeringsplannen van Elia en over 
de investeringsplannen van Sibelga. 
BRUGEL organiseert een webinar om de 
investeringsplannen van SIBELGA voor 
te stellen in het kader van een openbare 
raadpleging die eerder werd gelanceerd.

JULI 

l     Lancering van een online tool om de impact van 
de nieuwe watertarieven op de factuur te meten.

l     Goedkeuring van de watertarieven 
voor 2022-2026 en de algemene 
voorwaarden van Vivaqua.

l     Start van een openbare raadpleging over 
de administratieve vereenvoudiging voor 
producenten van groene stroom.

l     BRUGEL kent twee afwijkingen toe op 
de markt- en tariefregels : de ene voor 
het innoverende project “Marius Renard”, 
de andere voor het innoverende project 
“SunSud”.

DECEMBER
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l     In het verlengde van onze 
inspanningen om onze gegevens 
toegankelijk te maken, hebben wij 
ons gloednieuwe observatorium van 
marktindicatoren voor de sectoren 
elektriciteit en gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gelanceerd. 
De laatste ontwikkelingen van de 
energiesector zijn er omgevormd tot 
een volledig gedigitaliseerde versie om 
het bekijken te vergemakkelijken.

l     Lancering van een tweede mediacampagne om de inwoners van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest eraan te herinneren dat ze gratis een beroep kunnen 
doen op de Geschillendienst in geval van een geschil met een speler op de 
energiemarkt.

l     Naar aanleiding van de in september gepubliceerde voorstellen van BRUGEL 
betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënten die worden toegepast 
op fotovoltaïsche, ook voor BIPV en warmtekrachtkoppelinginstallaties, 
werden twee besluiten uitgevaardigd waarin enerzijds de verhoging van de 
toekenningsgraad voor fotovoltaïsche energie wordt bevestigd en anderzijds 
de verlaging van deze graad voor warmtekrachtkoppeling.

l     Lancering van een openbare raadpleging over een ontwerpbeslissing 
betreffende de invoering van een overgangsprocedure voor de goedkeuring 
van de door de netbeheerders voorgestelde contracten.

l     Om de toekomstige uitdagingen 
aan te gaan op het vlak van zowel 
energietransitie als optimaal 
waterbeheer, heeft BRUGEL 
besloten om haar directieteam 
uit te breiden en werd Régis 
Lambert benoemd tot adjunct.

l     BRUGEL lanceert een 
openbare raadpleging over een ontwerp 
van initiatiefadvies over de toepassing 
door de distributienetbeheerder en 
de transportnetbeheerder van de 
compensatieregeling.

l     Communicatie op sociale media met Brusselse 
consumenten om het statuut van beschermde 
klant bekend te maken.

l     Mededeling van ons advies met betrekking tot 
de continue afname van de concurrentie op 
de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het voorstellen van passende 
maatregelen om de risico’s voor de Brusselse 
consument te beperken.

l     Ons observatorium van sociale indicatoren 
heeft een nieuwe look gekregen en gaat met 
zijn tijd mee met deze volledig digitale versie. 
Het doel is de gebruikers te informeren over de 
laatste ontwikkelingen in de sociale indicatoren 
van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

l     Lancering van een 
mediacampagne om 
de Brusselaars te  
herinneren aan het 
belang van het  
gebruik van het 
energieovername-
document bij  
verhuizingen.

AUGUSTUS SEPTEMBER 

OKTOBERNOVEMBER 
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KERNCIJFERS 
2021

40 
personeelsleden 

5,55 Mio € 
budget per jaar

Publicaties  
 23  Adviezen
 31  Beslissingen
 7  Studies
 3 Voorstellen
 13  Verslagen 
 17  Nieuwsbrieven 

Alle documenten (adviezen, 
beslissingen, studies, voorstellen, enz.) 

zijn te vinden op de website
www.brugel.brussels/documents 
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Bekijk het jaarverslag online
http://annual-report-2021.brugel.brussels 

289
door BRUGEL 
toegekende 

statuten van 
beschermde klanten

verzoeken om 
de status van 
beschermde klant te 
ontvangen

665

117 ontvangen
klachten 

6 gestart 
consultaties  

1.655 
installaties 
voor de 
productie van 
groene stroom 
in gebruik 
genomen

5

die toegankelijk zijn 
op de regionale open 
datastore

statistische 
datasets   
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EEN TRANSVERSALE 
AANPAK 
TEN DIENSTE VAN 
DE BRUSSELSE 
CONSUMENT
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In 2021 stelden alle BRUGEL-teams hun competentie 
ten dienste van de Brusselse consumenten en werkten 
ze transversaal om de verschillende controle- en 
adviesopdrachten uit te voeren die hun werden 
toevertrouwd. 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de regulator heeft 
gewerkt aan de volgende 6 belangrijke thema’s: 

1   Energietransitie 
2   Werking van de elektriciteits- en gasnetten
3   Spanningen op de energiemarkt
4    Nieuwe tarieven en nieuwe bescherming voor de 

watersector
5   Energie- en waterarmoede
6   Rechten van de consument
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Informeren en opleiden

De rol van BRUGEL bestaat erin de burgers te informeren en 
op te leiden. De regulator vervult deze taak met name via 
de opinies, adviezen en mededelingen die hij regelmatig 

publiceert. Zij moet er ook voor zorgen dat vertrouwen 
wordt opgebouwd door middel van de stabiliteit 

en duidelijkheid van de geldende regels. “De 
energiemarkt, die in principe al zeer complex is, 

heeft de neiging nog complexer te worden”, 
benadrukt zij ook. “En door eenvoud aan te 
brengen in de uitvoering van de regels kunnen 
we de steun van de burgers en hun deelname 
aan de energietransitie aanmoedigen.”

BRUGEL wil ook een langetermijnvisie op 
de energietransitie ontwikkelen met de 

verschillende actoren op de energiemarkt.

Om een koolstofvrije toekomst tot 
stand te brengen, heeft de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering ervoor 
gekozen om haar energie- en 
klimaatplan 2030 rond twee krachtlijnen 
te structureren: energiebesparingen 
bevorderen waar mogelijk en de 
meest efficiënte en minst vervuilende 
energieproductieprocessen toepassen. 
Binnen BRUGEL heeft deze noodzakelijke 
energietransitie de uitvoering van een 
transversale strategie in de hand gewerkt 
die het Gewest antwoorden biedt op 
de klimaat- en energie-uitdagingen, 
en die tegelijk beantwoordt aan de 
legitieme verwachtingen van de 
Brusselaars. Tijdens het boekjaar 2021 
heeft deze strategie de teams van onze 
verschillende diensten tot actie aangezet.

1

Een nieuwe “customer friendly” 
benadering

“In de toekomstige visie op de energiemarkt en in het 
bijzonder op de energietransitie worden de consumenten 
‘consumactoren’”, legt Karine Sargsyan, hoofd van 
de Juridische dienst en de Geschillendienst 
bij BRUGEL uit. “Zij worden spilfiguren op 
deze markt, terwijl zij tot dusver slechts 
passieve deelnemers waren. Opdat de 
consumenten deze rol van actieve 
afnemers op zich kunnen nemen, 
hebben de overheid en de regulator 
ook een rol te spelen.”

ENERGIE- 
TRANSITIE

16   BRUGEL • Jaarverslag 2021



Herziening van de steunniveaus

Terwijl 2020 een uitzonderlijk jaar was voor de ontwikkeling 
van het zonnepotentieel van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG), bleek 2021 minder gunstig te zijn. “In 
september 2020 heeft onze dienst aan de regering voorgesteld 
om het steunniveau voor de fotovoltaïsche sector te verlagen”, 
vertelt Régis Lambert, adjunct en voormalig hoofd van de 
dienst Hernieuwbare Energie. “Dit voorstel werd goedgekeurd 
en aangenomen in januari 2021. Tegelijkertijd werd de 
legitimiteit van het Vlaamse decreet over de terugdraaiende 
tellers in een arrest van het Grondwettelijk Hof betwist. Dit 
besluit had indirecte gevolgen voor het BHG, met name 
vanwege de consumenten, die blijk hebben gegeven van een 
zeker wantrouwen ten aanzien van het systeem.” 

In de nasleep hiervan hebben de gevolgen van de COVID-
crisis en de wereldwijde macro-economische context (tekort 
aan grondstoffen, stijging van de vervoerskosten, enz.) het 
landschap ook gewijzigd: voor het eerst in de geschiedenis 
van de fotovoltaïsche energie in Brussel zijn de kosten van 
de installaties aanzienlijk gestegen. “Al deze factoren samen 
verklaren waarom het aantal installaties is gedaald. We zijn 
daardoor van meer dan 70 geïnstalleerde MW in 2020 naar 
ongeveer 10 MW gegaan in 2021”, onderstreept Régis Lambert. 
“Nadat onze prognoses al meer dan 10 jaar gebaseerd waren op 
een gestage daling van de installatiekosten, moesten we ons beleid 
herzien en het niveau van steun aan de sector heroverwegen.”

BRUGEL heeft vervolgens een voorstel geformuleerd om 
de vermenigvuldigingscoëfficiënten te wijzigen. Als gevolg 
hiervan werd in 2021 een besluit uitgevaardigd waarin een 
verhoging van de toekenningsgraad voor fotovoltaïsche 
energie werd bevestigd. Deze nieuwe steunregeling is op 
1 januari 2022 in werking getreden en zal de sector naar 
verwachting een impuls geven.

Ontwikkeling van 
vermenigvuldigingscoëfficiënten 
voor BIPV

Parallel met het voorstel voor vermenigvuldigingscoëfficiën-
ten voor fotovoltaïsche energie heeft BRUGEL voorgesteld 
vermenigvuldigingscoëfficiënten te ontwikkelen voor BIPV 
(building integrated photovoltaics). Het voorstel sluit perfect 
aan bij de wens van de regering om de steun voor deze ni-
chesector te verfijnen, met name via het mechanisme van de 
groenestroomcertificaten. Het voorstel, waarover eind 2020 
een openbare raadpleging wordt gehouden, is bedoeld als 
aanvulling op het bestaande wettelijke kader.

“In het BHG zijn gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche installaties 
een van de belangrijkste niches voor hernieuwbare energie, na 
conventionele fotovoltaïsche energie”, voegt Régis Lambert 
eraan toe. “Op basis van de analyses en de werkzaamheden van 
een werkgroep onder leiding van BRUGEL, blijkt dat bepaalde 
categorieën van BIPV aanleiding geven tot extra kosten die de 

Régis Lambert
Adjunct en voormalig hoofd van de dienst 
Hernieuwbare Energie

In het BHG zijn ge-
bouwgeïntegreer-
de foto voltaïsche 
installaties een van de 
belangrijkste niches voor her-
nieuwbare energie. Om de uitrol 
van deze nieuwe technologie 
aan te moedigen, heeft BRUGEL 
voorgesteld om te zorgen  
voor steun die voldoende  
stimulerend is.

n Building integrated photovoltaics
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ontwikkeling van de markt kunnen afremmen. Om de uitrol 
van deze nieuwe technologie aan te moedigen, heeft BRUGEL 
dan ook voorgesteld om te zorgen voor steun die voldoende 
stimulerend is.” 

Een enorm te benutten potentieel 

Hoewel er in het BHG al enkele voorbeelden van BIPV-
projecten bestaan (het gebouw van Leefmilieu Brussel 
op de site van Tour & Taxis, de gevel van Gare Maritime 
in Brussel, enz.), gaat het nog steeds om een nichesector. 
“Door zijn karakter als stadsgewest beschikt het BHG over veel 
gebouwen waar dit soort installaties zouden kunnen worden 
ondergebracht”, legt hij uit. “Er is dus sprake van een enorm 
potentieel dat kan worden benut! Vooral omdat het initiatief van 
het BHG waarschijnlijk uniek is op Europees niveau. Het feit dat er 
een speciaal systeem bestaat om de markt te ondersteunen zorgt 
ook voor begeestering bij de actoren van de sector.”

Analyse van technisch-economische parameters

Er bestaat nu een duidelijke en solide definitie van in 
gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties, en 
uit de analyse van de technisch-economische parameters 
van deze sector is ook gebleken dat voor vijf (van de acht) 
specifieke categorieën een hoger steunniveau vereist is 
dan het niveau dat momenteel geldt voor conventionele 
fotovoltaïsche installaties.

Nieuw evenwicht in het systeem van 
groenestroomcertificaten  

In 2021 heeft BRUGEL ook gewezen op het 
onevenwicht waarvan sprake was op de markt van de 
groenestroomcertificaten (GSC), en heeft BRUGEL het 
initiatief genomen om een analyse van de quota uit te 
voeren. Deze analyse betrof een kwantitatieve studie 
waarin het toekomstige evenwicht van het systeem 

van groenestroomcertificaten in de periode 2021-2030 
werd beoordeeld. Zij was met name gebaseerd op de 
verschillende voorspellende scenario’s met betrekking tot 
de ontwikkeling van de productie van groene elektriciteit 
in het BHG. “Bij deze analyse werd rekening gehouden met de 
ontwikkeling van het steunniveau, de productiekosten en de 
levering van elektriciteit”, licht Régis Lambert toe. “Vervolgens 
hebben wij beslist om de quota voor de jaren 2022 tot en met 
2025 te herzien om een evenwicht tussen vraag en aanbod op 
de markt van de GSC te handhaven. In de loop van 2022 zal ook 
een nieuwe analyse worden uitgevoerd om te analyseren welke 
quota na 2025 moeten worden vastgesteld.”

Energiegemeenschappen  

“In 2021 heeft BRUGEL verschillende aanvragen 
voor afwijkingen ontvangen voor projecten van 
energiegemeenschappen”, benadrukt Jérémie Van Den 
Abeele, die verantwoordelijk is voor tariefaspecten. “Deze 
afwijkingen zijn tweeledig van aard wat de tarieven betreft: 
de gratis installatie van slimme meters waarmee de stromen 
binnen een energiegemeenschap zullen worden gemeten, en de 
toepassing van een gedifferentieerde tarifering voor de stromen 
die lokaal worden verbruikt.”

In 2021 heeft BRUGEL daarom een afwijking toegestaan 
voor:

•  Het project Greenbizz: een incubator voor zelfstandigen en 
kmo’s waarvan de gebruikers de elektriciteit delen die door 
een fotovoltaïsche installatie wordt geproduceerd.

•  Het project Marius Renard in Anderlecht: een flatgebouw 
waarin de mede-eigenaars de elektriciteit delen die door 
warmtekrachtkoppeling wordt opgewekt.

•  Het project Sunsud in Sint-Gillis: een gebouw voor sociale 
huisvesting waarvan de bewoners de elektriciteit delen die 
door een fotovoltaïsche installatie wordt geproduceerd.

Totstandbrenging van een duidelijk en stabiel 
wettelijk kader

Deze verschillende grootschalige proefprojecten tonen aan 
dat de versnelling van de energietransitie nu gebaseerd 
moet zijn op de totstandbrenging van een duidelijk en 
stabiel wettelijk kader. “We staan nog maar aan het begin van 
het proces, aangezien onze huidige opdracht erin bestaat het 
kader van de Europese richtlijnen, die zijn omgezet in de nieuwe 
Brusselse ordonnantie die in 2022 van kracht wordt, operationeel 
te maken”, legt Karine Sargsyan, hoofd van de Juridische 
Dienst, uit. “Het definiëren van de rechtsbeginselen door middel 
van afwijkingsprojecten zal de burgers helpen om deze nieuwe 
concepten te aanvaarden. BRUGEL heeft aan deze projecten 
gewerkt om hieruit alle reglementaire lessen te trekken waarover 
de regulator in de toekomst zal moeten beslissen. De oefening 
die wij in dit verband hebben uitgevoerd, stelt ons ook in staat de 
DNB te reguleren door de ingevoerde modellen te testen.” 

Aangezien voor elke levering van elektriciteit in het BHG 
een vergunning vereist is, is BRUGEL ook nagegaan of het 
concept van energiegemeenschappen van deze verplichting 
kon worden vrijgesteld. “Als waarborg van de rechten van 
de burgers hebben wij ook in dit model om energie te delen 
aandacht besteed aan de bescherming van de afnemers. 

Jérémie Van Den Abeele
Verantwoordelijke tariefaspecten

Wat de energie-
transitie betreft, 
bestaat de rol 
van de tarief-
structuur erin nieuwe 
toepassingen te bevorderen.
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PARTICIPANTS

Enerschool scrl 
• Porteur de projet
• PMO
• Producteur

Sibelga 
• Gestion comptage
• GRD

Consommateurs 
• Résidents du quartier

UNITÉ(S) DE PRODUCTION

Photovoltaïque : 22,68 kWc

PÉRIMÈTRE

Cabine réseau de distribution

TIMING

Début de la dérogation : 17 juin 2020
Durée : 2 ans

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Autoconsommation locale à 
l’échelle du quartier

• Test du business modèle

Projet de communauté 
d’énergie renouvelable autour 
du partage de l’électricité 
produite par une installation 
photovoltaïque sur une école.

LIEU

École Saint-Augustin
Avenue Saint-Augustin 16 à Forest

Saint-
Augustin

COMMUNAUTÉ D’ÉNERGIE RENOUVABLE PHOTOVOLTAÏQUE ÉCOLE

https://projets-innovants.brugel.brussels

Pour plus d’info :

Électricité complémentaire fournie de manière ‘classique’
Réseau
Électricité autoconsommée localement
Surplus collectif

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

CONFIGURATION CONTRACTUELLE

Enerschool scrl

Consommateurs

Sibelga

Fournisseur rachat 
surplus collectif

contratcontrat

co
nt

ra
t

Cabine réseau

In dit licht hebben wij bijvoorbeeld de modaliteiten voor de 
terugtrekking van de leden van de gemeenschap die dat wensen 
bestudeerd”, besluit Karine Sargsyan.

Specifieke tarieven om nieuwe toepassingen te 
bevorderen

Wat de energietransitie betreft, bestaat de rol van de 
tariefstructuur erin nieuwe toepassingen te bevorderen. 
“Hoewel BRUGEL in 2021 enkele afwijkingen heeft toegestaan 

Uitrol van elektrische laadpalen

In 2021 heeft BRUGEL deelgenomen aan een taskforce (met 
vertegenwoordigers van het bevoegde kabinet, Leefmilieu 
Brussel, de DNB, enz.) om de gewestelijke strategie voor de 
uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen uit te voeren. 

“De modaliteiten voor deze uitrol zijn vastgelegd in een 
regeringsbesluit”, verduidelijkt Farid Fodil Pacha, hoofd van de 
dienst Markt en Netten bij BRUGEL. “In het bijzonder worden 
de modaliteiten gespecificeerd voor de financiering van de 
nieuwe opdracht van de DNB met betrekking tot de uitrol van 
openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. Sibelga zou 
in feite een administratieve ondersteunende rol moeten spelen 
voor de overheden (op gewestelijk en gemeentelijk niveau) door 
via een een aankoopcentrale te zorgen voor de aankoop van 
elektrische voertuigen en laadpalen, en door aanbestedingen 
te organiseren om de uitrol van de laadinfrastructuur op de 
openbare weg in goede banen te leiden.” In dit verband is voor 
2022 een proefproject gepland om 500 openbare laadpalen 
te installeren.

Verduidelijking van de rollen van elke partij

Gelet op de Europese normen heeft BRUGEL om een 
verduidelijking van de rol van elke partij gevraagd. Europa 
stelt immers duidelijk dat de DNB’s geen laadpalen voor 
elektrische voertuigen mogen bezitten en beheren. 
“Wij moeten ervoor zorgen dat in het regeringsbesluit 
deze bevoegdheden niet aan Sibelga worden toegekend”, 
verklaart Farid Fodil Pacha. “Want hoewel het de autoriteiten 
kan ondersteunen, mag de Brusselse DNB de openbare 
laadpalen niet beheren.” In die geest heeft BRUGEL ook 

voor specifieke projecten, is het nog te vroeg om conclusies te 
trekken over de rentabiliteit van de energiegemeenschappen en 
hun impact op het net”, zegt Jérémie Van Den Abeele. In dit 
verband zullen de diensten van BRUGEL in het kader van de 
vaststelling van de volgende tariefmethodologie een evaluatie 
uitvoeren van de kosten en baten met betrekking tot de 
energiegemeenschappen en het delen van elektriciteit.
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• PMO
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Sibelga 
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Durée : 2 ans
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VOORBEELD VAN EEN ENERGIEGEMEENSCHAP

Netwerkcabine

Aanvullende elektriciteit die op een ‘klassieke’ manier wordt geleverd

Netwerk

Lokaal zelfverbruikte elektriciteit

Collectief overschot
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om verduidelijking gevraagd van de rol van Leefmilieu 
Brussel met betrekking tot de controle van de uitvoering 
van deze opdracht. “Tot slot hebben wij ook gevraagd naar 
de financiering van bepaalde opdrachten die aan de DNB zijn 
toevertrouwd”, legt Farid Fodil Pacha uit. “Wij willen immers 
niet dat de kosten van bepaalde opdrachten op de factuur van 
de afnemers worden afgewenteld.”  

Flexibiliteit in het elektrische 
systeem

Volgens BRUGEL zullen de doelstellingen voor het 
koolstofvrij maken van de samenleving, de toename van 
de intermitterende productie en de flexibele belastingen 
(elektrische voertuigen, warmtepompen, stationaire batterijen, 
elektrische verwarming, enz.) onvermijdelijk de invoering van 
mechanismen voor het beheer van de vraag vereisen om het 
evenwicht tussen de productie en het verbruik te verzekeren. 
Dit wordt flexibiliteit genoemd. BRUGEL is daarom van mening 
dat nieuwe diensten moeten worden ontwikkeld, andere dan 
de aankoop en levering van elektriciteit. 

“Om de implementatie van deze flexibiliteitsmarkt te verzekeren, 
hebben wij onszelf twee vragen gesteld”, legt Farid Fodil 
Pacha uit. “In de eerste plaats hebben wij ons de vraag gesteld 

of het huidige netwerk in staat is nieuwe toepassingen op te 
vangen, met name met het oog op de overschakeling van 
het verbruik van gas naar elektriciteit. Ten tweede hebben we 
ons afgevraagd hoe het systeem Brusselse afnemers die op 
laagspanning zijn aangesloten, in staat kan stellen deel te nemen 
aan de flexibiliteitsmarkt.” Want momenteel kunnen alleen 
middenspanningsafnemers deelnemen aan en profiteren 
van de economische mogelijkheden die de flexibiliteitsmarkt 
biedt. Om een antwoord te kunnen bieden, heeft BRUGEL in 2021 
twee studiebureaus ingehuurd. Elke studie werd beschouwd als 
een ideeënbus waaruit onze teams konden putten om een advies 
op te stellen. Over dit ontwerpadvies wordt nu een beperkte 
raadpleging gehouden bij belanghebbenden, met het oog op een 
openbare raadpleging in 2022.”

Farid Fodil Pacha
Verantwoordelijke voor de 
technische dienst Markt en Netten

In 2021 heeft 
BRUGEL deelge-
nomen aan een 
taskforce om de 
gewestelijke strate-
gie voor de uitrol van laadpalen 
voor elektrische voertuigen uit 
te voeren.

Bekijk het video-interview over de 
energietransitie

20   BRUGEL • Jaarverslag 2021



Voor de energiesector (elektriciteit 
en gas) heeft de dienst Markt en 
Netten – bijgestaan door de juridische 
dienst en de dienst Tarieven – in 2021 
opnieuw drie krachtlijnen op zich 
genomen: de technische omkadering 
van de elektriciteits- en gasnetten, 
het toezicht op de leveringsmarkt van 
energie en de implementatie van de 
flexibiliteitsmarkt. Om het technische 
beheer van deze netten op te volgen, 
heeft BRUGEL voor de implementatie 
van niet-discriminerende, betrouwbare 
en performante netten gezorgd. 

2

voet”, verklaart Farid Fodil Pacha, verantwoordelijke van de 
afdeling Markt en Netwerken.

Een andere uitdaging betreft de geleidelijke gasuitstap 
om tegen 2050 de door Europa geplande koolstofneutrale 
drempel te bereiken. Hiervoor heeft BRUGEL verschillende 
scenario’s met het oog op een gasuitstap uitgewerkt. 
Scenario’s waar de komende jaren meer aandacht naar zal 
gaan.

De laatste uitdaging betreft de toekomstige strategie voor 
de rol die de gasnetten kunnen spelen ten opzichte van de 
ontwikkeling van waterstof en de injectie en erkenning van 
biogas.

Paradigmaverschuiving

De elektriciteits- en gasnetten zijn de fysieke dragers van 
de energiemarkt en moeten derhalve worden aangepast 
en omgevormd om veranderingen en ontwikkelingen 
op de energiemarkt te begeleiden. In het licht van 
deze ontwikkelingen staat het gasnet momenteel voor 
verschillende uitdagingen. 

De eerste uitdaging betreft de conversie van arm gas naar 
rijk gas. De conversie, die in 2020 van start is gegaan, werd 
in 2021 voortgezet en ligt op schema. “Wij blijven uiteraard 
oog hebben voor deze conversie en volgen de verschillende 
fasen van het project, dat tegen 2022 voltooid zal zijn, op de 

WERKING VAN DE 
ELEKTRICITEITS-  
EN GASNETTEN
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Lancering van Atrias’ MIG6

In nauwe samenwerking met de energieleveranciers 
heeft Atrias, de dochteronderneming van de Belgische 
distributienetbeheerders, zich ertoe verbonden een 
nieuw gecentraliseerd gegevensplatform te ontwikkelen. 
Tussen 1 november en eind december 2021 is de volledige 
elektriciteits- en gassector in België overgeschakeld op dit 
nieuwe instrument. 

Een pluspunt voor de sector en de consumenten

Dit platform is met name ontworpen om de energietransitie 
te vergemakkelijken, maar biedt ook veel voordelen voor 
de consumenten. “Het is de bedoeling dat alle betrokken 
actoren hetzelfde gecentraliseerde systeem (CMS) en dezelfde 
communicatiestandaard (MIG6) gebruiken”, aldus Farid 
Fodil Pacha, hoofd van de dienst Markt en Netten. “De 
uitwisseling van informatie (indexen, factureringsgegevens, 
enz.) en de marktprocessen (verandering van leverancier, 
verhuizingen, enz.) worden op die manier sneller, transparanter 
en nauwkeuriger.”  

Uitrol van slimme meters

Dit nieuwe platform, dat een veel groter volume aan gegevens 
kan verwerken, is essentieel voor de verdere uitrol van slimme 
meters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). “Het valt 
niet te ontkennen dat deze vooruitgang van doorslaggevend 
belang is voor de verwezenlijking van de energietransitie, en 
meer concreet voor de totstandbrenging van een energiesysteem 
waarin hernieuwbare energiebronnen een centrale plaats 
innemen”, voegt hij eraan toe.

Tal van toepassingen

Het online plaatsen van dit instrument heeft ervoor gezorgd 
dat veel marktgerelateerde toepassingen snel konden 
worden ontwikkeld. “Dit instrument biedt veel meer flexibiliteit,” 
verduidelijkt Farid Fodil Pacha. “Zo kunnen consumenten 
bijvoorbeeld profiteren van dynamische energietarieven 
op kwartuurbasis en kunnen zij maandelijkse afrekeningen 
ontvangen. Eigenaars van fotovoltaïsche panelen kunnen dan 
weer kiezen voor afzonderlijke contracten voor hun afname 

Farid Fodil Pacha
Verantwoordelijke voor de 
technische dienst Markt en Netten
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en injectie. En eigenaars van elektrische voertuigen kunnen 
via technische oplossingen die door de DNB moeten worden 
geïmplementeerd, kiezen voor afzonderlijke leveranciers voor de 
energielevering in hun huis enerzijds en de elektriciteitslevering 
voor hun auto anderzijds.”

Op het moment van dit schrijven zijn zeer weinig storingen 
op gebruikersniveau gemeld tijdens de overschakeling 
van de verschillende systemen van de operatoren en 
netwerkbeheerders naar het centrale systeem.

Investeringsplannen van de DNB en 
de TNB*

In de loop van het begrotingsjaar 2021 heeft BRUGEL 
haar adviezen over de ontwerpinvesteringsplannen (OIP) 
van Sibelga en ELIA aan de Regering meegedeeld. Net 
als in de vorige boekjaren heeft BRUGEL een openbare 
raadpleging over deze OIP gehouden. “Na deze raadpleging 
hebben wij een aantal opmerkingen geformuleerd die bij de 
onze aansluiten,” legt Farid Fodil Pacha uit. “Wij hebben met 
name vastgesteld dat Sibelga haar ambities voor de uitrol van 
slimme meters het BHG naar beneden heeft bijgesteld. Deze 
stap terug werd blijkbaar ingegeven door de hervorming van 
de ordonnantie, waarbij het rechtskader voor de uitrol van 
deze meters wordt gewijzigd. Gezien deze onzekerheid heeft de 
DNB ervoor gekozen op veilig te spelen. Uit onze lezing van de 
ontwerpordonnantie bleek echter dat de conjunctuur gunstig 
was en dat er alle reden was om ambitieus te zijn. Eind 2021 
konden we vaststellen dat deze terughoudende aanpak al 
gedeeltelijk gecorrigeerd was.” 

Technologische intelligentie 

Naast deze terughoudendheid heeft BRUGEL ook 
vastgesteld dat de investeringsplannen van Sibelga niet 
beantwoordden aan de vereisten van de energietransitie 
en de invoering van nieuwe toepassingen (elektrische 
voertuigen, omschakeling van stookolie/gas naar elektrische 
verwarming, warmtepompen, enz.). “Om de energietransitie 
in het BHG te consolideren, is het van essentieel belang 

voldoende ambitieuze investeringsprogramma’s te integreren 
om de ontwikkeling van slimme netwerken te garanderen”, 
benadrukt Farid Fodil Pacha. “Zonder deze ‘technologische 
intelligentie’ zal de DNB niet in staat zijn het hoofd te bieden 
aan de komende veranderingen, met name voor de uitrol 
van elektrische voertuigen in het BHG. Daarom hebben 
wij de regering gevraagd om haar goedkeuring van de 
ontwerpinvesteringsplannen van Sibelga te laten afhangen van 
de uitvoering van een stappenplan voor slimme netwerken”. 

Naleving van de Europese richtlijn

Het derde door BRUGEL genoemde struikelblok betreft de 
naleving van de Europese richtlijn. “Wij hebben de regering 
gevraagd om Sibelga de vergunningen voor de installatie van 
nieuwe projecten inzake warmtekrachtkoppeling te weigeren”, 
verklaart ook Karine Sargsyan, hoofd van de juridische 

dienst. “Volgens het huidige Europese wetgevingskader kunnen 
DNB’s namelijk geen eigenaar zijn van energieproductie-
eenheden.”

Farid Fodil Pacha
Verantwoordelijke voor de technische dienst 
Markt en Netten

Om de energietransitie in het 
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doende ambitieuze investe-
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Controle van de tariefsaldi

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de 
distributietarieven de financiering van de netten dekken 
om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening 
te garanderen. Naast deze stimulans om bepaalde kosten 
te beheersen, is de kwaliteit ook onderworpen aan een 
stimuleringsmechanisme dat wordt vastgesteld op basis 
van een aantal KPI’s. In 2021 heeft BRUGEL de tariefsaldi van 
Sibelga gecontroleerd voor het jaar 2020, een jaar dat met 
name beïnvloed werd de gezondheidscrisis.

“Wij hebben vastgesteld dat de gecumuleerde saldi eind 2021 
131 miljoen euro voor elektriciteit en 123 miljoen euro voor gas 
bedroegen, ten voordele van de Brusselse consumenten”, licht 
Jérémie Van Den Abeele, verantwoordelijke voor tariefaspecten, 
toe. Dankzij deze controle konden we de redelijkheid van de door 
Sibelga ingevoerde kosten beoordelen en, in sommige gevallen, 
de netbeheerder om bijkomende informatie vragen, teneinde deze 
kosten niet door de tarieven te laten dekken.”

Uit deze controle kwam ook naar voren dat de 
gezondheidscrisis geen buitensporige invloed had op de 
resultaten van de DNB. Hoewel de stimulans voor bepaalde 
kosten lager lag dan de voorgaande jaren, is de billijke marge 
wel degelijk verworven en heeft de aandeelhouder geen 
nadelige gevolgen ondervonden. BRUGEL achtte het dus 
niet opportuun om de in de methodologie voorgeschreven 
stimuleringsmechanismen naar aanleiding van de 
gezondheidscrisis te herzien of te corrigeren. 

Tariefcascade en doorberekening 
van vervoerskosten

In overeenstemming met het wettelijke kader en de 
tariefmethodologie voor elektriciteit heeft BRUGEL de door 
Sibelga  voor 2021 doorgevoerde aanpassingen van de 
tarieven voor de doorberekening van de vervoerskosten 
(ELIA) en de verschillende toeslagen goedgekeurd.

“De door ELIA toegepaste tarieven en de verschillende toeslagen 
worden door de federale instanties vastgesteld en worden 
vervolgens door Sibelga doorberekend”, legt Jérémie Van Den 
Abeele uit. “Globaal is het per MWh gefactureerde bedrag 
voor alle componenten waarop deze beslissing betrekking 
heeft tussen 2020 en 2021 met 15,8% gestegen. Deze stijging 
is voornamelijk toe te schrijven aan de verdere verhoging van 
de toeslag in verband met de financiering van steun voor de 
productie van offshore windenergie. Voorts moet worden 
opgemerkt dat de federale regering eind 2021 heeft besloten 
deze verschillende toeslagen om te zetten in accijnzen. Bijgevolg 
zullen deze toeslagen vanaf 2022 niet meer door Sibelga 
worden gefactureerd, en zullen de kosten in verband met de 
vervoerskosten worden gehalveerd (-52%).”

Kwaliteit van de dienstverlening en 
niet-discriminerende praktijken

Zoals voorzien in de ordonnantie, heeft BRUGEL in 2021 ook 
de door Sibelga meegedeelde rapporten geanalyseerd, en 
zich in het bijzonder gericht op twee rapporten betreffende  

1. De kwaliteit van de dienstverlening;
2.  De niet-discriminerende praktijken tegenover de 

leveranciers.

“Wij hebben vastgesteld dat het kwaliteitsniveau van de 
dienstverlening voortdurend evolueert, zowel voor het 
elektriciteitsnet als voor het gasnet”, legt Farid Fodil Pacha 
uit. “Wat de niet-discriminerende praktijken betreft, heeft onze 
dienst aan Sibelga gevraagd haar rapporteringsprocedures te 
optimaliseren om ervoor te zorgen dat de DNB alle actoren van 
de sector billijk behandelt.”

In het kader van dit advies heeft BRUGEL Sibelga ook 
verzocht om haar alle informatie over de opvolging van 
de verplichtingen van de leveranciers te verstrekken. “Wij 
wilden er met name voor zorgen dat de financiële waarborgen 
die van alle leveranciers werden verlangd, volgens één enkele, 
gemeenschappelijke procedure werden vastgesteld.”

Uit het onderzoek van deze verschillende documenten 
bleek dat de Brusselse DNB een tendens van voortdurende 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening liet zien. 
“In 2021 was de kwaliteit van beide netten, zowel elektriciteit 
als gas, uitstekend. Wij zijn er ons echter terdege van bewust 
dat in de toekomst, met de komst van nieuwe toepassingen, de 
kwaliteit achteruit kan gaan,” concludeert Farid Fodil Pacha.

Jérémie Van Den Abeele
Verantwoordelijke tariefaspecten

In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest moeten de 
distributie tarieven de 
financiering van de netten 
dekken om de continuïteit en 
de kwaliteit van de dienst-
verlening te garanderen.
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Bekijk het video-interview over de 
werking van de elektriciteits- en 

gasnetten

Grote pannes en stroomonder-
brekingen

De avond van 19 op 20 november zaten verschillende 
gemeenten in het noordwesten van Brussel (Koekelberg, 
Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Jette en Laken) 
zonder elektriciteit. “Die stroomonderbreking werd 
veroorzaakt door een kortsluiting in een kabel die een van 
de 48 transformatorstations van ELIA van energie voorziet”, 
verduidelijkt Farid Fodil Pacha.

In de uren die volgden op dit incident, heeft BRUGEL contact 
opgenomen met de twee netbeheerders, Sibelga en ELIA, 
om de oorzaken van het probleem te analyseren. “Wij hebben 
zeer snel de bevestiging gekregen dat de huishoudens meer dan 
6 uur zonder stroom hadden gezeten en dus aanspraak konden 
maken op een schadevergoeding.”

Zorgvuldige en transparante communicatie

BRUGEL heeft Sibelga vervolgens gevraagd om met ELIA te 
overleggen met het oog op een zorgvuldige en transparante 
communicatie. Het doel van de operatie: alle door deze 
onderbreking getroffen huishoudens in staat te stellen een 
verzoek om schadevergoeding in te dienen (in dit geval 
€ 115). In dit verband heeft Sibelga de lijst van straten die 
langer dan 6 uur geen elektriciteit hadden op haar website 
gepubliceerd. “Om de communicatie met het publiek te 
vereenvoudigen, is Sibelga het contactpunt voor de klanten 
gebleven en heeft zij het bedrag van de schadevergoedingen 
vooruitbetaald tegen terugbetaling door ELIA.”

Na deze onderbreking kunnen de slachtoffers die materiële 
schade hebben geleden ook een vergoeding krijgen onder 
de in de elektriciteitsordonnantie vastgestelde voorwaarden. 
“Er zij op gewezen dat deze vergoeding voor geleden schade 
ook kan worden gevorderd als de onderbreking minder dan 6 
uur duurt”, voegt Farid Fodil Pacha hieraan toe. “En ontevreden 
klanten kunnen een klacht indienen bij de Geschillendienst die 
binnen BRUGEL werd opgericht.”

Mogelijke verbeteringen

“In een initiatiefadvies dat in september 2021 ter 
openbare raadpleging werd voorgelegd, heeft BRUGEL 
de doeltreffendheid van deze schadevergoedingsregeling 
geanalyseerd en mogelijke verbeteringen voorgesteld”, voegt 
Karine Sargsyan, hoofd van de juridische dienst en de 
dienst Geschillen eraan toe. “Volgens onze analyse blijkt dat 
veel huishoudens die aanspraak zouden kunnen maken op 
een schadevergoeding deze niet aanvragen omdat zij niet op 
de hoogte zijn van het mechanisme. Er wordt bijvoorbeeld 
aangenomen dat de panne van 19 en 20 november 2021 
enkele duizenden huishoudens heeft getroffen en wij hebben 
vastgesteld dat er slechts 700 aanvragen tot schadevergoeding 
werden ingediend bij de DNB. Hoewel veel van deze aanvragen 
tot een positief resultaat hebben geleid, ligt het aantal nog 
steeds relatief laag.” 

In dit verband heeft BRUGEL verschillende maatregelen 
voorgesteld, waaronder het automatische vergoeden 
van de huishoudens die werden getroffen door een 
stroomonderbreking van meer dan 6 uur.

Karine Sargsyan
Verantwoordelijke van de Juridische dienst  
en de Geschillendienst

BRUGEL heeft 
de doeltref-
fendheid van 
deze schadever-
goedingsregeling 
geanalyseerd en mogelijke 
verbeteringen voorgesteld.
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3 leveranciers verdwenen

In het tweede semester 2021 dreef de situatie op de 
Europese energiemarkten de prijzen uitzonderlijk hoog 
op. Die forse prijsstijgingen zetten de liquiditeit van de 
leveranciers danig onder druk. Onder invloed van deze 
economische wendingen en de structuur van de Brusselse 
energiemarkt zijn drie leveranciers van de markt verdwenen. 

Het eerste slachtoffer is leverancier Energy2Business, die op 
13 september 2021 door de ondernemingsrechtbank van 
Luik failliet werd verklaard. “In de nasleep daarvan verloor 
de leverancier zijn leveringsvergunningen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en werd zijn toegangscontract opgezegd 
door de Brusselse DNB”, voegt Carine Stassen eraan toe. In 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leverde Energy2Business 

alleen energie (elektriciteit en gas) aan professionele klanten 
(66 EAN-punten).

Op 17 december 2021 heeft de distributienetbeheerder 
SIBELGA ook het contract voor toegang tot het gasnet 
van leverancier Watz opgezegd. Na de beëindiging van 
het leveringscontract was Watz niet langer in staat aan 
zijn zakelijke klanten te leveren. Het derde en laatste 
slachtoffer van de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen 
is leverancier OCTA+. Deze laatste kon de levering van 
energie aan zijn klanten niet langer garanderen en kon 
evenmin zijn contractuele verplichtingen jegens de 
distributienetbeheerder nakomen. Voordat SIBELGA de 
definitieve beslissing tot beëindiging nam, had BRUGEL nog 
een overleg tussen de partijen georganiseerd. Aangezien 
er geen oplossing werd gevonden, kon BRUGEL alleen 

SPANNINGEN OP 
DE ENERGIEMARKT

In juni 2021 heeft BRUGEL een 
initiatiefadvies gepubliceerd over de 
kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van 
de toestand van de Brusselse energiemarkt. 
Op basis van deze analyse, die zowel 
het huishoudelijke als het professionele 
segment betrof, kon de impact van de 
gezondheidscrisis op deze markt gemeten 
worden. “Uit de analyse is gebleken dat 
de daling van de leveringsvolumes, in 
combinatie met de toename van het aantal 
wanbetalingen, de dynamiek van de Brusselse 
markt heeft gedestabiliseerd, met een afname 
van de concurrentie als gevolg van de slechte 
financiële gezondheid van de leveranciers”, 
legt Carine Stassen, hoofd van de afdeling 
Sociaaleconomische Zaken, uit. “Deze crisis 
heeft ook de kwetsbaarheid van de kmo’s 
en de zelfstandigen en de beperkingen van 
het reguleringskader voor hen aan het licht 
gebracht.”
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maar vaststellen dat de intrekking van de toegang de enige 
mogelijke oplossing was om de goede werking van de gas- 
en elektriciteitsmarkten te kunnen blijven garanderen. Die 
intrekking ging in op 1 januari 2022.

Noodleverancier

Aan klantzijde heeft BRUGEL er alles aan gedaan om klanten 
die door deze stopzettingen getroffen waren, de nodige 
garanties te bieden die in de ordonnantie zijn vastgelegd. 
Hun bevoorradingszekerheid kwam nooit in gevaar en zij 
werden uitgenodigd een nieuw leveringscontract te sluiten 

met de leverancier van hun keuze. In de tussentijd werd de 
levering verzorgd door noodleverancier Engie Electrabel, 
onder de voorwaarden van het standaardcontract. “Onze 
rol als regulator bestond erin de leveranciers tijdens deze 
terugtrekkingen zo goed mogelijk te ondersteunen en ervoor 
te zorgen dat de noodleverancier niet-discriminerende 
maatregelen toepaste en de klanten correct informeerde over de 
nieuwe leveringsregeling,” legt Karine Sargsyan, hoofd van de 
juridische dienst, uit. “En aangezien OCTA+ nog steeds actief 
is buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in tegenstelling 
tot Watz en Energy2Business - noot van de redactie), heeft 
onze dienst ook bijzondere aandacht besteed aan het feit 
dat deze leverancier zijn verplichtingen blijft nakomen, zoals 
bijvoorbeeld de terugbetaling van kredietnota’s.”

Noodzaak van wijziging van de 
regelgeving inzake de noodlevering  

In samenwerking met de andere gewestelijke regulatoren1  
heeft BRUGEL ook de huidige noodregeling in ons land 
geanalyseerd met het oog op de verdere ontwikkeling 
ervan. Als gevolg van deze analyse zijn de drie gewestelijke 
regulatoren overeengekomen dat de verantwoordelijkheid 
voor de noodleveranciers bij de DNB’s moet liggen. 
Bovendien zouden de distributienetbeheerders de 
mogelijkheid moeten hebben om dit uit te besteden aan 
een of meer leveranciers die worden gekozen via een 
transparante en concurrerende procedure.  “In het licht van 
de Europese wetgeving lijkt het ons niet gerechtvaardigd dat de 
gevestigde leverancier automatisch de klanten van in gebreke 
blijvende leveranciers overneemt. Wij merken op dat in het BHG 
de aanwijzing van de gevestigde leverancier het resultaat is 
van een reglement dat bij het begin van de liberalisering van de 
energiemarkt is vastgesteld,” benadrukt Karine Sargsyan.

Met het oog op deze gebeurtenissen in 2021 is BRUGEL 
van mening dat ook de voorwaarden van het Brusselse 
markttoegangscontract moeten worden herzien. 
Aansluitend hierop waren veel waarnemers het er ook over 
eens dat de huidige procedures niet langer beantwoordden 
aan de realiteit van de sector. “Wij hebben lessen uit deze 
wanwerkingen verwerkt in onze voorgestelde hervorming 
van het technisch reglement. Aangezien dit een gereguleerd 
contract is waarvoor wij goedkeuringsbevoegdheid hebben, zijn 
wij voornemens de bepalingen inzake de beëindiging van de 
toegang in de nabije toekomst te wijzigen”, aldus nog  
Karine Sargsyan.

1 BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE in het Waals Gewest, VREG in het Vlaams Gewest

Karine Sargsyan
Verantwoordelijke van de Juridische dienst  
en de Geschillendienst

“Onze rol 
als regulator 
bestond erin 
de leveranciers 
naar aanleiding van deze 
stopzettingen zo goed mogelijk 
te begeleiden en ervoor te 
zorgen dat de noodleverancier 
de klanten correct informeerde 
over de nieuwe regels 
betreffende de levering” 

Karine Sargsyan
Verantwoordelijke van de Juridische dienst  
en de Geschillendienst

“BRUGEL is van 
plan de voor-
waarden van het 
toegangscontract 
op de Brusselse markt te herzien 
door onder meer de bepalingen 
met betrekking tot de beëindiging 
van de toegang te wijzigen”
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Tijdelijke intrekking

In juli 2021 heeft energieleverancier MEGA zich tijdelijk 
teruggetrokken van de Brusselse markt. Hoewel hij zijn 
historische klanten blijft beheren, is deze leverancier gestopt 
met het aanbieden van contracten voor nieuwe klanten. 
“Deze terugtrekking en het verdwijnen van de drie leveranciers, 
zoals hierboven uiteengezet, hebben ernstige gevolgen voor de 
Brusselse markt. De markt is erg klein en beperkt de keuze van 
de huishoudelijke verbruiker tot een half dozijn leveranciers, 
waarvan er slechts twee - Engie en TotalEnergy - contracten 
aanbieden zonder dwingende contractuele voorwaarden. 
Deze duopoliesituatie is niet zonder gevolgen voor de Brusselse 
consumenten, die niet langer kunnen profiteren van de beste 
marktaanbiedingen”, aldus Carine Stassen. Deze situatie is des 
te problematischer in een periode van sterke prijsstijgingen.

Continue afname van de 
concurrentie

In september 2021 waarschuwde BRUGEL de Regering 
voor de voortdurende achteruitgang van de concurrentie 

op de Brusselse energiemarkt. In dit advies werd duidelijk 
gewezen op de mogelijke gevolgen van die ontsporing 
voor de consument. “Met het oog hierop hebben wij vier 
grote risico’s geïdentificeerd: een stijging van de energieprijzen, 
de onmogelijkheid om van leverancier te veranderen, 
de onmogelijkheid om een contract te krijgen en de 
onmogelijkheid om van een energiedienst te genieten wanneer 
men schulden heeft”, legt Carine Stassen uit.

Volgens haar is de quasi-duopoliesituatie in het BHG in strijd 
met de vereisten van de EU-richtlijn energiemarkten. “In 
minder dan een jaar tijd is de Brusselse energiemarkt 50% van 
zijn belangrijkste leveranciers kwijtgeraakt. We stellen vooral 
vast dat de twee leveranciers met de beste aanbiedingen op de 
markt zijn verdwenen. Resultaat: de prijs voor de commodity 
(elektron of gasmolecule) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is hoger dan in de andere twee gewesten van het land.” 

Voor de actoren in de sector is de conclusie duidelijk: het 
is de reglementering van de Brusselse energiemarkt die 
potentiële leveranciers ontmoedigt. “Al jaren waarschuwt 
BRUGEL de overheid hierover. Vandaag is het gebrek aan 
concurrentie een realiteit geworden,” zegt Carine Stassen.

Bekijk het video-interview 
over de marktspanningen
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Carine Stassen
Verantwoordelijke van de dienst  
Socio-Economische Zaken

“In minder dan 
een jaar tijd 
is de Brusselse 
energiemarkt 
50% van zijn belangrijkste 
leveranciers kwijtgeraakt.
Deze situatie is niet zonder 
gevolgen voor de Brusselse 
consumenten, die niet langer 
kunnen profiteren van de beste 
marktaanbiedingen”. 
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Om de duurzaamheid van de 
dienstverlening te garanderen en 
een einde te maken aan een moeilijk 
houdbare situatie van onderfinanciering 
hebben BRUGEL, VIVAQUA en Hydria 
zich gedurende verschillende maanden 
ingespannen om de reële kosten die 
verbonden zijn aan de watervoorziening 
en -zuivering in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te objectiveren. Deze inspanningen 
hebben ertoe geleid dat VIVAQUA en 
Hydria in 2021 een tariefvoorstel hebben 
ingediend bij BRUGEL dat voorzag in een 
algemene tariefstijging van 15%. Deze 
verhoging houdt onder meer verband met 
een inhaalbeweging voor de indexeringen 
die van 2014 tot 2019 niet zijn gerealiseerd, 
maar beoogt ook de historische 
onderinvesteringen in de watersector te 
compenseren.

4

Noodzakelijke aanpassingen

Na deze raadpleging heeft BRUGEL het tariefvoorstel van 
Hydria goedgekeurd, en heeft ze VIVAQUA verzocht zijn 
tariefvoorstel aan te passen om aan de geformuleerde 
opmerkingen te voldoen. “BRUGEL was vooral bezorgd 
over het behoud van een verschil van meer dan 20% tussen 
de tarieven voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke 
gebruikers”, legt Jérémie Van Den Abeele, verantwoordelijke 
voor tariefaspecten, uit. “De prijs per m3 water ligt aanzienlijk 
hoger voor professionele gebruikers, zonder enige objectieve 
reden. Op basis van de gedeelde standpunten van de 
verschillende partijen hebben wij dit scenario uiteindelijk 
toegestaan, maar dit houdt geen feitelijke aanvaarding in 
voor de volgende tariefperiodes.”

Indiening van de tariefvoorstellen

Met een jaar uitstel heeft BRUGEL in maart 2021 de 
eerste tariefmethodologieën voor de vaststelling van de 
watertarieven in het Brussels Gewest voor de periode 
2022-2026 gepubliceerd. Op basis daarvan hebben de 
wateroperatoren (Hydria - voorheen SBGE - en VIVAQUA) 
hun eerste tariefvoorstellen opgesteld, die aan BRUGEL 
zijn overgemaakt. De regulator heeft vervolgens voor elk 
tariefvoorstel een ontwerp van beslissing opgesteld. Deze 
zijn vervolgens ter raadpleging voorgelegd aan BruPartners 
- de Economische en Sociale Raad van Brussel - en aan het 
Comité van watergebruikers.

NIEUWE TARIEVEN 
EN NIEUWE 
BESCHERMING 
VOOR DE 
WATERSECTOR
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Goedkeuring van de nieuwe 
tarieven

Nadat VIVAQUA een nieuw tariefvoorstel had ingediend, 
heeft BRUGEL dit in december 2021 goedgekeurd. “Voor 
BRUGEL moesten deze nieuwe tarieven eerlijk en billijk zijn, 
zodat ze een efficiënte en duurzame dienstverlening voor alle 
Brusselaars konden garanderen”, benadrukt Jérémie Van Den 
Abeele nog. “Zij moeten ook rekening houden met alle kosten 
die door de wateroperatoren worden gedragen, en met de door 
de overheid gevalideerde financiering van hun investeringen.” 

Weerslag op de factuur van 
huishoudens

Alle huishoudens zagen hun factuur stijgen in 2022. Voor 
een huishouden van twee personen1 bedraagt deze stijging 
15% op de jaarlijkse factuur, wat neerkomt op een verhoging 
met € 39. De factuur voor deze gebruiker bedraagt in 2022 

dus ongeveer € 299 incl. btw, tegenover € 260 in 2021. Ook 
de factuur van niet-huishoudelijke gebruikers stijgt met 15% 
tussen 2021 en 2022. Een professionele gebruiker die 400 m³ 
water verbruikt, ziet zijn factuur stijgen van € 1.564 (excl. btw) 
tot € 1.799 (excl. btw). Deze tarieven, die sinds 1 januari 2022 
van kracht zijn, zullen vervolgens gedurende de tariefperiode 
verhoogd worden met een algemene stijging van 4% in 2023, 
en een indexering van 2% op 1 januari van elk jaar, tussen 
2024 en 2026. Er moet worden opgemerkt dat ondanks deze 
prijsverhoging, het watertarief in Brussel nog onder het niveau 
van dat in Wallonië en Vlaanderen blijft”, concludeert hij.

Sociale maatregelen

Om de gevolgen voor een bepaalde categorie gebruikers 
te verzachten, ging deze tariefverhoging gepaard met 
een reeks sociale en beschermingsmaatregelen. De meest 
kwetsbare huishoudens kunnen zo rekenen op sociale 
bijstand en een verbod op afsluiting. “De Brusselse regering 
heeft beslist om vanaf 2022 een sociale interventie te financieren 
die ten goede moet komen aan meer dan een kwart van 
de Brusselse huishoudens die moeilijkheden ondervinden 
om hun waterfactuur te betalen. BRUGEL heeft ook actief 

meegewerkt aan de dimensionering van deze interventie 
tijdens onze deelname aan de verschillende werkgroepen over 
waterarmoede”, legt Jérémie Van Den Abeele uit. “Deze sociale 
interventie zal worden toegekend aan de rechthebbenden 
op een verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming in de 
gezondheidszorg (RVV). Voor deze huishoudens zal de 
waterfactuur in 2022 dus dalen ten opzichte van de momenteel 
van kracht zijnde tarieven.”

Einde van het progressieve tarief

In 2021 werd het drinkwater dat aan de Brusselse gezinnen 
werd geleverd nog gefactureerd volgens een progressief tarief 
dat uit vier schijven bestond (de prijs per m³ nam progressief 
toe). Sinds januari 2022 is dit systeem vervangen door één 
enkele prijs per m³. Deze omschakeling naar een lineair tarief 
voor huishoudens biedt twee voordelen: de factuur wordt 
inzichtelijker en het perverse effect van het progressieve tarief 
voor kwetsbare huishoudens kan worden gecorrigeerd. “Het 
waterverbruik van deze huishoudens ligt immers vaak hoger door 
inefficiënte huishoudtoestellen, lekken, enz.”, bevestigt Jérémie 
Van Den Abeele. 

Milieukosten

In samenwerking met Leefmilieu Brussel heeft BRUGEL in 2021 
ook een studie uitgevoerd over de milieukosten die verband 
houden met de watersector. “Aangezien met sommige van deze 
kosten nog geen rekening is gehouden in de tariefvoorstellen van 
de operatoren, zal deze studie ons helpen bij een toekomstige 
herziening van de methodologie”, legt hij uit. “Het is de bedoeling 
de milieukosten op termijn aan hun juiste waarde in het tarief op 
te nemen overeenkomstig het kader dat door de wetgever en in 
het Brusselse Waterbeheerplan wordt vastgelegd.”

Algemene voorwaarden van 
VIVAQUA

Tegelijkertijd met de goedkeuring van de tariefvoorstellen 
heeft BRUGEL ook de nieuwe algemene voorwaarden van 

1 Berekend voor een huishouden van twee personen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 35 m³ per persoon.

Vaste term die een deel van de 
activiteiten van de operatoren dekt.

BTW 

Sanering: beheer van het 
rioleringsnet, opvang en 
zuivering van afvalwater.

Waterbevoorrading: productie, 
transport naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 
distributie via een leidingnet tot 
bij de eindverbruiker. 
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€131
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Uitsplitsing van 
een rekening voor 
2 personen
(35m³/jaar/pers.)

Jérémie Van Den Abeele
Verantwoordelijke tariefaspecten

Voor BRUGEL 
moesten deze 
nieuwe tarieven 
eerlijk en billijk 
zijn, zodat ze een 
efficiënte en duurzame 
dienstverlening voor 
alle Brusselaars konden 
garanderen.
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VIVAQUA goedgekeurd overeenkomstig de ordonnantie 
tot regeling van de drinkwatervoorziening in het BHG. 
“Overtuigd van het belang van een hervorming van de huidige 
algemene voorwaarden, hebben wij niet geaarzeld om 
proactief onze steun aan te bieden bij de opstelling van het 
document”, verklaart Karine Sargsyan, verantwoordelijke 
van de juridische dienst. “Wij zijn ervan overtuigd dat een 
dergelijke aanpak kan bijdragen tot een betere bescherming 
van de gebruikers en tot de juridische consolidatie van de door 
VIVAQUA gestelde handelingen.” 

BRUGEL en VIVAQUA hebben samen ambitieus werk 
verricht om de algemene voorwaarden en de technische 
voorschriften te herzien, met name in de vorm van een 
vijftiental workshops. “Deze workshops waren zeer constructief. 
Deze zijn in een opbouwende sfeer verlopen, met als hoofddoel 
een evenwicht te vinden tussen de belangen van de gebruiker 
en die van VIVAQUA.”  

Tekstvoorstel

Na deze workshops heeft VIVAQUA officieel een tekstvoorstel 
ingediend bij BRUGEL. “In het belang van de transparantie 
hebben we dit voorstel twee maanden lang aan een openbare 
raadpleging onderworpen”, legt Karine Sargsyan uit. “We 
hebben feedback ontvangen van Leefmilieu Brussel en van het 
Comité van watergebruikers.” 

In haar advies voorafgaand aan haar latere beslissing 
tot goedkeuring van 12 oktober 2021 heeft BRUGEL om 
verschillende wijzigingen van het voorstel verzocht. Op 10 
november 2021 heeft BRUGEL van VIVAQUA het aangepaste 
tekstvoorstel ontvangen, vergezeld van een met redenen 
omkleed advies. 

“We hebben aangedrongen op twee punten”, onderstreept 
Karine Sargsyan. “Wij willen algemene voorwaarden die 
zowel ‘consumer friendly’ als billijk voor iedereen zijn. Met 
andere woorden: wij waren op zoek naar een toegankelijk 
document, waarin de “rechten en plichten” van eenieder worden 
uiteengezet. In het verleden werden deze voorwaarden immers 
vaak herleid tot een bundeling van de verplichtingen van de 
gebruiker. Wij hebben VIVAQUA gevraagd informatie over de 
watersector en de KPI’s op te nemen, zodat wij de kwaliteit 
van de dienstverlening kunnen controleren. Wij wilden dat dit 
document niet alleen een regelgevende functie zou hebben, 
maar ook toegankelijk, praktisch en didactisch zou zijn.” 

Monitoring

Tegen die achtergrond heeft BRUGEL haar 2e audit over 
het dienstverleningsniveau van VIVAQUA en Hydria in 2021 
afgerond. Na deze audit heeft de Brusselse regulator een 
reeks indicatoren en uit te voeren maatregelen vastgesteld. 
“Op basis van de resultaten van deze analyse zijn workshops 
gehouden met de operatoren om de meest relevante 
indicatoren te selecteren en toe te passen”, verduidelijkt Farid 
Fodil Pacha, verantwoordelijke van de dienst Markt en 

Netten. “Deze indicatoren moesten aan drie doelstellingen 
beantwoorden: de kosten beheersen, de algemene 
verkoopsvoorwaarden controleren en toezicht houden op 
de goede werking van de sector. Dankzij deze belangrijke 
monitoringwerkzaamheden zullen wij de komende jaren 
over relevante gegevens kunnen beschikken om analyses met 
betrekking tot deze drie doelstellingen uit te voeren.”

Bekijk het video-interview 
over de watersector

Karine Sargsyan
Verantwoordelijke van de Juridische dienst  
en de Geschillendienst

BRUGEL heeft 
de nieuwe 
algemene 
voorwaarden van 
VIVAQUA goedgekeurd met 
als doel om te zorgen voor een 
evenwicht tussen de belangen 
van de gebruiker en VIVAQUA.

Farid Fodil Pacha
Verantwoordelijke voor de 
technische dienst Markt en Netten

In 2021 heeft 
BRUGEL 
haar 2e audit 
over het dienst-
verleningsniveau van VIVAQUA 
en HYDRIA afgerond. Op basis 
daarvan hebben wij een reeks 
indicatoren en uit te voeren 
maat regelen vastgesteld.
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5 ENERGIE- EN  
WATERARMOEDE

Om voor iedereen de toegang tot de markt 
voor energievoorziening te garanderen, 
plaatst BRUGEL de verbruikers in het 
middelpunt van haar bekommernissen 
en dus in het middelpunt van de markt, 
zodat zij er ook baat bij hebben. Er wordt 
ook een bijzondere aandacht besteed aan 
kwetsbare verbruikers, zowel residentiële 
verbruikers als kleine professionals. Naast 
de operationele taken, zoals het toekennen 
van het statuut van beschermde klant, blijft 
BRUGEL in overleg met de verschillende 
belanghebbenden nadenken over 
beschermingsmechanismen voor deze 
kwetsbare gezinnen. BRUGEL is ook een 
drijvende kracht in de discussies dankzij 
de gedetailleerde analyses die zij ter 
beschikking stelt om de toegang tot energie 
voor alle Brusselaars te garanderen.  

Vanuit sociaal oogpunt werd de energiemarkt van 2021 
gekenmerkt door de verlenging van de winterperiode tot 31 
mei. De klanten op wie deze maatregelen betrekking hadden, 
konden dus gedurende meerdere maanden (van oktober 
2019 tot mei 2021) door de DNB worden bevoorraad. Om 
het einde van deze winterperiode voor te bereiden en om 
nadien elektriciteitsafsluitingen voor de meest kwetsbare 
gezinnen te voorkomen, heeft de regering een werkgroep 
opgericht die bestaat uit verschillende actoren van de sector 
(distributienetbeheerders, OCMW’s, verenigingen, de regulator, 
enz.). Het doel is de betrokken huishoudens te informeren 
en bewust te maken van de problematiek om hen aan te 
moedigen vanaf 1 juni een nieuwe leverancier te kiezen. 
Volgens een nooit eerder geziene procedure was het de 
taak van de DNB om contact op te nemen met de betrokken 
afnemers en hen door te verwijzen naar de sociale diensten. 
“Gezien de doeltreffendheid ervan is overeengekomen dat deze 

procedure de komende jaren zal worden voortgezet”, verklaart 
Carine Stassen, hoofd van de dienst Socio-Economische Zaken.  

Deze verlenging is ingevoerd om de huishoudens te 
beschermen en heeft een aanzienlijke invloed gehad op de 
marktdynamiek. Dit heeft er met name toe geleid dat de 
leveranciers MEGA en OCTA+ zich uit de Brusselse markt 
hebben teruggetrokken1. Na afloop van de winterperiode 
konden bijna 3.000 huishoudens een contract met een 
leverancier afsluiten. “En aangezien veel van deze huishoudens 
al schulden hadden bij de twee grootste leveranciers (Engie en 
TotalEnergy), kwamen de kleinere leveranciers - die krachtens 
de Brusselse wetgeving verplicht waren een aanbod te doen - 
onder druk te staan.” Uiteindelijk zaten niet minder dan 2.200 
huishoudens aan het eind van deze winterperiode zonder 
energie.

1. Zie in dit verband de paragraaf over de voorlopige terugtrekking in het hoofdstuk “Spanningen op de energiemarkt” op blz. 26.
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Monitoring van schulden

In 2021 heeft BRUGEL geen toename van de schulden 
als gevolg van COVID vastgesteld. Veel van de getroffen 
afnemers, vooral kleine zelfstandigen, hebben immers een 
afbetalingsregeling getroffen en de meeste leveranciers 
zijn soepel geweest bij het toestaan van deze regelingen. 
Terwijl de schuldindices stabiel zijn gebleven, zijn de 
afbetalingsregelingen in 2021 met meer dan 25% gestegen. 

“Hoewel we het hier niet langer over schuld in strikte zin hebben, 
is het belangrijk te wijzen op de complexiteit van de situatie”, 
legt Carine Stassen uit. “Tussen 2019 en 2020 is het aantal 
ingebrekestellingen voor de residentiële sector gedaald. Het aantal 
ingebrekestellingen is echter toegenomen voor de professionele 
sector, met name voor de kmo’s en de zelfstandigen. Deze tendens 
heeft zich in 2021 voortgezet, en de betalingsachterstanden 
gevolgd door een afbetalingsregeling of een herziening 
van de vooruitbetaling zijn sterk toegenomen.” Bovendien 
heeft de toekenning van het federale sociale tarief aan de 
rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (d.w.z. 
14% van de huishoudens) gezorgd voor een vermindering van 
de schuldenlast en de energiearmoede in ruime zin.

Automatisering van de toekenning 
van het statuut van beschermde klant

Naar aanleiding van het advies over de situatie op de markt, 
heeft het kabinet van de Brusselse minister van Energie aan 
BRUGEL gevraagd de haalbaarheid van de automatisering 
van het statuut van beschermde klant te bestuderen. “Voor 
de regering had deze maatregel onder meer tot doel nieuwe 
leveranciers aan te trekken op de Brusselse markt”, legt Carine 
Stassen uit. “Aangezien de schulden in het BHG worden 
vastgelegd op acht maanden (tegenover drie in Wallonië en 
twee in Vlaanderen) en afhangen van de vrederechter, had de 
automatische toekenning van het statuut van beschermde klant 
onder bepaalde voorwaarden alle reden om de leveranciers gerust 
te stellen. Door deze procedure kregen zij de garantie dat zij gedekt 
waren voor de afnemers die het grootste risico liepen op een 
betalingsachterstand.” 

Om deze piste, die al enkele jaren wordt toegepast, grondiger 
te bestuderen, heeft BRUGEL in de loop van het boekjaar 
2021 samengewerkt met een onafhankelijke consultant. Deze 
studie had tot doel de mogelijkheid en het belang te evalueren 
van de toekenning van het statuut van “beschermde klant” 
aan de begunstigden van het sociaal statuut SST (specifiek 
sociaal tarief) en de RVV (rechthebbenden op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming), d.w.z. 27% van de Brusselse 
huishoudens (SST: 13% en RVV: 14%). In theorie zouden de 
SST- en RVV-huishoudens met schulden ten aanzien van een 
leverancier dus automatisch kunnen overschakelen naar 
Sibelga en energiediensten blijven ontvangen.

“Er bestaan echter nog een aantal struikelblokken om deze 
procedure in de praktijk om te zetten”, licht Carine Stassen toe. “Het 
specifieke sociale tarief (SST) valt onder de verantwoordelijkheid 
van de federale regering, en het BHG oefent geen controle uit op 
de toekenning ervan. Aangezien de ruimere toepassing van het 
sociale tarief een tijdelijk karakter heeft, zal de uitbreiding ervan 
tot RVV’s evenmin permanent van aard zijn. Hieruit volgt dat 
als de federale regering beslist om geen sociale tarieven meer 
toe te kennen aan RVV’s, de leverancier deze huishoudens dus 

niet kan “markeren”. En het is feitelijk onmogelijk om niet op de 
lijst geplaatste rechthebbenden te laten overschakelen naar de 
DNB. Wat het automatiseren van het statuut van beschermde 
klant betreft, uitsluitend voor SST’s die schulden hebben, lijkt de 
procedure minder relevant. Deze huishoudens worden voor het 
grootste deel opgevolgd door de OCMW’s, waardoor zij reeds een 
sociaal tarief genieten en hun schulden meestal beperkt zijn. In 
haar huidige vorm wordt in de nieuwe ordonnantie alleen rekening 
gehouden met de overschakeling van historische SST’s. Het is 
waarschijnlijk niet zo’n maatregel met een beperkte impact 
die de leveranciers terug op de Brusselse markt zal duwen.”

Studie over de realiteit van energie-
armoede

In het kader van de oprichting van een platform voor 
de uitwisseling van informatie tussen de OCMW’s en de 
leveranciers, heeft BRUGEL een studie uitgevoerd (tussen 28 
september en 19 oktober 2020) over de ervaringen op het 
terrein van de maatschappelijk werkers van de OCMW’s van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2021 werd het verzamelde 
materiaal geanalyseerd wat heeft geleid tot de publicatie van 
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Bekijk het video-interview 
over de energiearmoede

een document dat op grote schaal werd verspreid. “Deze studie 
was gebaseerd op getuigenissen en had twee complementaire 
doelstellingen: de oorzaken van energiearmoede begrijpen en 
inzicht krijgen in de beleving van mensen die te maken hebben 
met de schuldinvorderingsprocedure en in de beschikbare 
steun”, verduidelijkt Carine Stassen, hoofd van de dienst Socio-
Economische Zaken. “Voor dit onderzoek, dat als een primeur 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschouwd, 
werden telefonische interviews afgenomen bij veertien 
maatschappelijk assistenten van elf verschillende Brusselse 
OCMW’s. En aangezien deze maatschappelijk werkers uit 
verschillende gemeenten kwamen, waren we van mening dat 
deze interviews algemeen genomen representatief waren voor 
de Brusselse realiteit.” 

De analyse van de inhoud van deze interviews heeft een 
aantal verhelderende elementen naar voren gebracht. “Na 
analyse van de verschillende interviews blijkt dat de aanvrager 
doorgaans een huurder is met een vervangingsinkomen. Uit het 
onderzoek is ook gebleken dat deze aanvragers moeilijkheden 
ondervinden in het doolhof van de vrijgemaakte markt 
(onvoldoende transparante facturen en aanbiedingen) en 
met de verschillende sociale maatregelen die zijn ingevoerd 
om energiearmoede te bestrijden. De maatregelen worden 
vaak beschouwd als te ingewikkeld en als weinig doeltreffend 
ervaren.” 

Wat kan uit dit onderzoek worden geleerd? Voor BRUGEL zijn de 
ins en outs van de vrijgemaakte energiemarkt nog onbekend, 
ingewikkeld en weinig transparant, zowel voor de consumenten 

als voor de tussenpersonen zoals de maatschappelijk werkers. 
Het is dus meer dan aangewezen om de transparantie van de 
markt en de communicatiekanalen tussen de verschillende 
actoren en meer bepaald tussen de leveranciers en de OCMW’s 
te verbeteren.

Waterarmoede

Sinds BRUGEL zijn nieuwe opdrachten met betrekking tot de 
watersector kreeg toegewezen, hebben onze teams heel wat 
inspanningen geleverd om een beter zicht te krijgen op de 
realiteit van de Brusselse gebruikers. In 2021 heeft BRUGEL 
meer bepaald gewerkt aan de sociale tegemoetkoming die 
moet worden ingevoerd om de gevolgen van de stijging van de 
watertarieven op te vangen. “BRUGEL heeft actief deelgenomen 
aan de verschillende werkgroepen over waterarmoede. Ons 
doel was om de regering zo goed mogelijk te informeren, zodat 
zij de meest geschikte maatregelen kon nemen. We hebben de 
beschikbare bedragen berekend en ook nagedacht over de meest 
operationele toekenningsprocedure waar de begunstigden op een 
laagdrempelige manier gebruik van kunnen maken”, legt Carine 
Stassen uit.

Naast deze acties heeft BRUGEL ook deelgenomen aan een 
werkgroep over de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van 
waterarmoede. “Het doel hier was om oplossingen op korte en 
middellange termijn te vinden. Zo hebben wij vastgesteld dat er 
gewerkt moet worden aan een betere leesbaarheid van de factuur, 
de nauwkeurige opvolging van de afbetalingsplannen, een betere 
dienstverlening aan de klanten, de doorverwijzingen naar het 
OCMW, enz.”

Op basis van zijn ervaring in de energiesector kon BRUGEL al 
zijn expertise met betrekking tot de operationaliteit van de in 
te voeren maatregelen voor de watersector ter beschikking 
stellen. Een erkende expertise, aangezien de door BRUGEL 
voorgestelde maatregelen werden opgenomen in het besluit 
tot uitvoering van bepaalde sociale maatregelen.

Carine Stassen
Verantwoordelijke van de dienst 
Socio-Economische Zaken

“BRUGEL heeft een studie 
uitgevoerd over de ervaringen op 
het terrein van de maatschappelijk 
werkers van de OCMW’s. 
Deze had twee complementaire 
doelstellingen: de oorzaken van energiearmoede 
begrijpen en inzicht krijgen in de beleving 
van mensen die te maken hebben met 
de schuldinvorderingsprocedure en in de 
beschikbare steun”
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Door de digitalisering en de 
technologische ontwikkelingen 
die verband houden met de 
energietransitie wordt de Brusselse 
energiemarkt steeds complexer. In 
deze context biedt BRUGEL regelmatig 
raad en advies aan de regering om de 
consument centraal te stellen bij de 
reglementaire maatregelen waartoe de 
overheid beslist.  

6

Gids voor de interpretatie van 
openbaredienstverplichtingen

Krachtens de elektriciteitsordonnantie beschikt BRUGEL 
dus over een specifieke bevoegdheid op grond waarvan 
de instantie controle kan uitoefenen op de algemene 
voorwaarden die de leveranciers toepassen in hun 
energieleveringscontracten. In het kader van deze 
voornoemde bevoegdheden heeft BRUGEL in 2021 het 
initiatief genomen om een gids op te stellen voor de 
interpretatie van de openbaredienstverplichtingen van de 
leveranciers. 

“Leveranciers die al actief zijn op de Brusselse residentiële 
markt kunnen deze gids gebruiken om de draagwijdte van hun 
algemene voorwaarden intern na te gaan”, zegt Karine Sargsyan. 
“Met dit document willen wij hun aandacht vestigen op de 
verschillende wijzigingen die zij in hun algemene voorwaarden 

“In het geval van technische reglementen is ons doel de situatie 
weer in evenwicht te brengen ten gunste van de cliënt”, legt 
Karine Sargsyan, hoofd van de Juridische dienst en de 
Geschillendienst uit. “Want als de consument verplichtingen 
heeft, moet er ook op worden toegezien dat de operatoren 
die van hen nakomen. Het is dit evenwicht dat wij trachten te 
vinden in alle initiatieven die wij ondernemen.”

Voor de watersector ligt de uitdaging heel anders, aangezien 
deze markt wat de productie en distributie betreft nog 
steeds monopolistisch van aard is. “En aangezien we nog 
maar aan het begin van een nieuwe regelgevingsfase staan, 
moeten we nieuwe evenwichten vinden zodat de operatoren in 
de sector een klantgerichte benadering kunnen toepassen. Naar 
mijn mening is dit een van de grootste uitdagingen voor deze 
sector.”

RECHTEN VAN  
DE CONSUMENT
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moeten aanbrengen, om deze in overeenstemming te brengen 
met het Brusselse wettelijke kader. Als tegenprestatie verwachten 
wij van hen dat zij ons systematisch de wijzigingen doorgeven die 
zij in hun algemene voorwaarden wensen aan te brengen, zoals 
in de ordonnantie is bepaald.” 

Leveranciers die de voorwaarden wensen te wijzigen, 
moeten een brief sturen naar BRUGEL. De regulator laat hen 
binnen 30 dagen weten of de wijziging wordt aanvaard of 
afgewezen. “Dankzij een dergelijke kennisgevingsprocedure 
wordt de naleving van de algemene voorwaarden van de 
leveranciers regelmatig gecontroleerd en wordt de bescherming 
van de consumenten en de rechtszekerheid voor de leveranciers 
gewaarborgd”, verduidelijkt Karine Sargsyan.

Naast de leveranciers die al aanwezig zijn op de 
Brusselse markt, kan deze gids ook interessant zijn voor 
ondernemingen die overwegen om een activiteit op te 
starten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De Brusselse 
energiesector is bijzonder complex. En leveranciers die de markt 
willen betreden, moeten weten waaraan zij beginnen.”

Tot slot is de gids ook bestemd voor sociale actoren 
en organisaties voor consumentenbescherming. “Deze 

organisaties kunnen deze in hun voordeel aanwenden 
wanneer zij worden geconfronteerd met conflicten in verband 
met de naleving van openbaredienstverplichtingen. Het 
Waakzaamheidsnetwerk was dan ook verheugd over de 
publicatie ervan in juli 2021. Vooral omdat de gids die wij 
publiceren een evolutief en dynamisch instrument is dat 
regelmatig zal worden bijgewerkt.” 
 

De MOZA-procedure

In de loop van het boekjaar 2021 heeft BRUGEL een 
initiatiefadvies opgesteld om de aandacht te vestigen op 
het relatief hoge aantal MOZA-afsluitingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De MOZA-procedure (“Move Out 
Zonder Afspraak”) behelst een aanvraag tot afsluiting van 
de meter die door een energieleverancier wordt ingediend 
bij Sibelga, de distributienetbeheerder. Deze procedure 
wordt ingezet wanneer een afnemer die verhuist zijn/haar 
leverancier niet verzoekt om de meter af te sluiten. Het kan 
ook op gang worden gebracht als de nieuwe bewoner van 
een pand geen energiecontract heeft gesloten. 

Sibelga voert de MOZA-procedure uit om de identiteit van 
de bewoner vast te stellen en hem/haar uit te nodigen de 
situatie te regulariseren door een contract te sluiten met een 
leverancier naar keuze. Indien deze laatste niet zo spoedig 
mogelijk optreedt, gaat de DNB over tot afsluiting van de 
meters. 

“Om het verschijnsel te begrijpen en mogelijke oplossingen aan 
te dragen, hebben wij overleg gepleegd met de verschillende 
actoren op de energiemarkt”, verklaart Carine Stassen, hoofd 
van de dienst Socio-Economische Zaken. “Om onze evaluatie 
te objectiveren, hebben wij ook een vergelijking gemaakt met 
de procedure die door ORES in het Waalse Gewest is ingevoerd. 
Op basis van deze analyse hebben wij geconcludeerd dat de 
procedure moest worden aangepast door de opeenvolging 
van de verschillende fasen aan te passen. Concreet betekent dit 
dat Sibelga de eigenaars beter moet betrekken en grondiger 
administratief onderzoek moet verrichten.”

Klachten en geschillen

De gas- en elektriciteitssector

In 2021 hadden de klachten en geschillen voornamelijk 
betrekking op de drie hoofdthema’s: verbruik zonder 
contract, schadevergoedingen en niet-conforme praktijken 
van leveranciers.

• Klachten in verband met het verbruik
 Indien de DNB een vermoeden heeft van betwist 

energieverbruik (ontbreken van een leveringscontract 
of manipulatie van de meter), zal hij extra kosten 
aanrekenen. “Aangezien de wettelijke bepalingen in de 
technische reglementen niet duidelijk zijn, zijn er vaak 
betwistingen,” legt Karine Sargsyan uit. “En in veel klachten 
van afnemers worden deze te hoge kosten aangeklaagd 
die zijn vastgesteld zonder dat op correcte wijze ook 
daadwerkelijk fraude werd vastgesteld.”

Carine Stassen
Verantwoordelijke van de dienst 
Socio-Economische Zaken

“Om te 
begrijpen 
waarom er 
veel MOZA-
afsluitingen waren 
in het BHG heeft BRUGEL een 
grondige analyse uitgevoerd 
om inzicht te krijgen in het 
verschijnsel, maar vooral ook 
om mogelijke oplossingen aan 
te reiken.” Karine Sargsyan

Verantwoordelijke van de Juridische dienst 
en de Geschillendienst

“Bij alle initia-
tieven die wij 
nemen, streven 
wij ernaar het juiste 
evenwicht te vinden tussen 
de verplichtingen van de 
consument en die van de 
operatoren.” 
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• Klachten in verband met schadevergoedingen
 Naarmate meer en meer consumenten zich bewust 

worden van hun recht op schadevergoeding, neemt het 
aantal klachten toe. “Aangezien de DNB soms blijk gaf van 
enige onbuigzaamheid bij de toepassing van deze regels, 
richtten de afnemers zich steeds vaker tot de Geschillendienst 
van BRUGEL om een beroep te doen op arbitrage.”  

• Klachten in verband met bepaalde praktijken van 
leveranciers

 Een aantal klachten heeft opnieuw betrekking op 
praktijken van sommige leveranciers om hun verplichting 
om een voorstel te doen te omzeilen. 

Watersector

Voor deze sector trad BRUGEL in 2021 voor de tweede 
keer op als bemiddelingsdienst. De drie behandelde 
hoofdthema’s waren de facturering van lekken, co-
ouderschap en het callcenter. 

 1.  Tijdens dit boekjaar hebben veel Brusselse afnemers 
aanspraak gemaakt op voorkeurtarieven in geval van 
lekken die waren aangetroffen in hun installaties. 
“Bij deze netelige kwestie hebben wij opgetreden als 
bemiddelaar tussen VIVAQUA en haar afnemers”, legt 
Karine Sargsyan uit.

 2.  In het verleden konden Brusselse ouders bepaalde 
voordelen genieten wanneer zij het ouderschap over 
hun kinderen deelden. In 2020 heeft VIVAQUA dit 
voordeel afgeschaft. “Deze wijziging stuitte op onbegrip 
- en zelfs woede - bij sommige consumenten.”

 
 3.  De derde kwestie die BRUGEL aan de orde heeft 

gesteld, betrof de onbeschikbaarheid van het 
callcenter. In 2020 en 2021 hebben wijzigingen aan 
de informaticatools binnen VIVAQUA technische 
storingen bij hun backoffice veroorzaakt. 

Sinds BRUGEL in 2018 haar opdrachten kreeg met 
betrekking tot de watersector, en meer bepaald haar 
bemiddelingsopdracht voor de watersector, heeft de 
regulator benadrukt dat het niet de taak van BRUGEL is 
om een bemiddelingsdienst aan te bieden. Net als voor de 
energiesector is BRUGEL er namelijk van overtuigd dat haar 
opdracht er in de eerste plaats in bestaat om geschillen 

te behandelen en bindende maatregelen op te leggen, 
om elk belangenconflict te vermijden. “Eind 2021 heeft de 
regering ons verzoek gehoord en in de laatste wijziging van 
de waterordonnantie is ons standpunt eindelijk opgenomen. 
In 2022 zal BRUGEL dus niet langer de rol van bemiddelaar 
opnemen, maar wel bindende beslissingen kunnen nemen”, 
besluit Karine Sargsyan.

Bekijk het video-interview 
over de rechten van 

de consument

Verdeling van de behandelde en afgesloten klachten volgens het soort procedure
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Reorganisatie van de management-
structuur

In 2021 heeft BRUGEL haar managementstructuur 
gereorganiseerd om te beantwoorden aan de nieuwe 
verwachtingen van de energie- en watersector. Een intern 
gepromoveerde adjunct van de afdeling hernieuwbare 
energie ondersteunt nu de huidige coördinator. “Ons 
doel is te beschikken over echt multidisciplinaire teams 
die alle aspecten van onze opdracht als gewestelijke 
regulator kunnen beheren: technische ontwikkeling van de 
netwerken, energietransitie, tarifering, juridische aspecten, 
sociaaleconomische zaken, enz. Dit geldt zowel voor de 
energiesector als de watersector”, verklaart Pascal Misselyn, 
coördinator van BRUGEL.

Nieuwe aanwervingen

Om aan deze eis te voldoen, is het aantal werknemers in 
minder dan een jaar tijd van 35 tot 40 gestegen. “In 2021 
hebben we procedures gestart om vier universitairen en 
één assistent(e) aan te werven,” legt hij uit. “Hun rol bestaat 
erin onze teams te versterken om ons in staat te stellen de 
uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Omdat wij onze 
middelen optimaal willen benutten en vooruitzichten willen 
bieden aan al onze medewerkers, hebben wij voorrang 
gegeven aan interne bevorderingen. In die geest aarzelen wij 
niet om te investeren in de opleidingen die onze medewerkers 
wensen te volgen.”

Collaboratief management

Hoewel BRUGEL nu een tandemmanagement heeft, is de 
managementstructuur niet opgedeeld in compartimenten. 
In plaats daarvan wordt de voorkeur gegeven aan 
een transversale dynamiek die de interactie tussen de 
verschillende diensten bevordert. “Wij zijn altijd al voorstander 
geweest van een vorm van collaboratief management dat 
afstapt van het hiërarchische model”, benadrukt Pascal 
Misselyn. “Ook al hebben wij nog steeds managers aan het hoofd 
van de afdelingen, het soort management waarop wij de nadruk 
leggen is vooral gebaseerd op het initiatief, de creativiteit en 
de verantwoordelijkheid van elk individu. Aangezien van onze 
werknemers wordt gevraagd dat zij zich voortdurend aanpassen 
aan veranderende situaties, is dit model veel doeltreffender.”

Dankzij de invoering van een dergelijk model konden de 
teams zich gemakkelijk herstellen na de verschillende 
crisissen die verband hielden met de pandemie. “Deze manier 
van werken maakte het voor ons heel gemakkelijk om tijdens de 
Covid-crisis over te schakelen op telewerken. Dankzij de nieuwe 
samenwerkingsinstrumenten waarover wij reeds beschikten, 
hebben onze medewerkers hun manier van werken snel 
aangepast door indien nodig videoconferenties te organiseren. Al 
onze medewerkers waren zowel autonoom als samenwerkend!” 

PERSONEELS-
ZAKEN EN  
BEGROTINGS-
BEHEER

Pascal Misselyn
Coördinator van BRUGEL

Het soort manage-
ment waarop wij 
de nadruk leggen is 
vooral gebaseerd op 
het initiatief, de creativi-
teit en de verantwoordelijk heid 
van elk individu.
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Veralgemening van telewerk

In 2021 leidde deze uitzonderlijke situatie tot een echte 
paradigmaverschuiving binnen BRUGEL. Telewerken, dat 
vroeger beperkt was tot twee dagen per week, is de norm 
geworden. “We hebben de regels en contractuele bepalingen  
aangepast om deze nieuwe evolutie te volgen”, verduidelijkt 
Pascal Misselyn. “Vroeger moesten onze medewerkers 
toestemming vragen om te mogen telewerken, maar nu zijn 
ze verplicht om voor een deel van hun werktijd naar kantoor te 
komen. In dit verband hebben wij ook de vergoedingsregelingen 
voor al onze werknemers die thuis werken, herzien.”

Waarden en diversiteit

Tijdens het boekjaar 2021 heeft de HR-afdeling van BRUGEL 
zich ook ingespannen om de twee pijlers te versterken die 
de interne werkingswijze kenmerken: respect voor waarden 
en diversiteit. “Bij BRUGEL worden de visie en de waarden van 
onze organisatie door alle medewerkers aangenomen”, legt 
Pascal Misselyn uit. “En ze houden zich allemaal aan deze 
waarden! Het gaat dus niet om abstracte begrippen waarover 
tijdens een of andere Raad van Bestuur wordt beslist. Wanneer 
wij een nieuw personeelslid aanwerven, zorgen wij ervoor dat 
hij of zij onze gemeenschappelijke waarden deelt. De andere 
bijzonderheid die wij toejuichen is de diversiteit van onze teams. 
Ons personeel is echt representatief voor de diversiteit van 
Brussel en in onze wandelgangen kunnen we zelfs minstens 20 
verschillende talen horen. Deze diversiteit is op natuurlijke wijze 
tot stand gekomen, zonder enige verplichting of quotum.” 

Het personeelsbestand van BRUGEL is erg divers:  

57 %  vrouwen 

43 %   mannen

83 %  Franstaligen

17 %  Nederlandstaligen

Leeftijdsdiversiteit
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Voorbeeldig begrotingsbeheer

De gewestelijke regulator moet in beginsel autonoom, 
onafhankelijk en onpartijdig zijn. Zonder enige ministeriële 
voogdij streeft BRUGEL dus naar een strikt en voorbeeldig 
beheer van haar begroting. “In principe vallen wij als 
gewestelijke regulator onder toezicht van het Brussels Parlement. 
Deze ruime autonomie in ons budgettair en boekhoudkundig 
beheer vereist dat we ons volledig aan alle geldende regels 
houden. We moeten transparant zijn over wat we doen met het 
overheidsgeld. Daartoe stellen wij de regering regelmatig op 
de hoogte van al onze financiële bewegingen en leven wij de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten nauwgezet na.”

Het jaarlijkse begrotingsvoorstel wordt intern door de 
verschillende diensten opgesteld en ter goedkeuring aan 
de Raad van Bestuur voorgelegd. Het begrotingsvoorstel 
wordt vervolgens ter informatie meegedeeld aan de 
minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de 
circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor 
de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de 
regering wordt ons begrotingsvoorstel vervolgens aan het 
parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft 
gestemd. “In 2021 hebben we gemerkt dat de begrotingsdiensten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de neiging hadden om 
geval per geval te onderhandelen over beperkingen van ons 
budget, zonder dat de regels bekend en transparant waren”, 
analyseert Pascal Misselyn. “Voor ons is dit onaanvaardbaar, 
omdat wij het beschouwen als een inbreuk op onze autonomie.”

Met een vastleggingspercentage van 94% en een 
vereffeningspercentage van 88% heeft BRUGEL een 
aanvaardbaar niveau bereikt. “Afgezien van de cijfers is het 
belangrijk te preciseren dat onze Raad van Bestuur onze teams 
vraagt spaarzaam om te gaan met onze financiële middelen. 
Ons doel is niet om ons budget voor 100% te benutten, 
maar om het maximale te doen met de middelen die ons ter 
beschikking staan!”

Beheer van de overheidsopdrachten

BRUGEL besteedt bijzondere aandacht aan de 
doorzichtigheid van de uitgevoerde operaties en 
beschikt over zeer doeltreffende instrumenten voor de 
totstandkoming en het beheer van overheidsopdrachten. 
“Om ons daarbij te helpen, aarzelen wij niet een beroep 
te doen op deskundigen op dit gebied. De wijze waarop 
wij overheidsopdrachten beheren, berust in feite op twee 
krachtlijnen: de naleving van de regels, die een vrij restrictief 
keurslijf vormen, en het zoeken naar de juiste methodologische 
aanpak om de gestelde doelen te bereiken. Aangezien wij een 
beroep doen op betrekkelijk kleine budgetten, maken wij vaak 
gebruik van onderhandelingsprocedures met voorafgaande 
bekendmaking om de partners te vinden die wij nodig hebben.”

Processen digitaliseren

Om de administratieve en boekhoudkundige procedures te 
optimaliseren, was BRUGEL een van de eerste gewestelijke 
instanties die haar leveranciers een automatische facturering 
oplegde. “In 2020 zaten we aan 37% elektronische facturen,” 
legt hij uit. “In 2021 waren 65% van onze facturen elektronisch. 
Om deze cijfers te halen, hebben wij al onze dienstverleners 
individueel benaderd om hen te vragen de voorkeur te geven 
aan elektronische mailings.”

Dit resultaat is echter niet toevallig tot stand gekomen. 
Met ingang van 2019 heeft BRUGEL de digitalisering van 
haar volledige boekhouding ter hand genomen. Deze 
paradigmaverschuiving vereiste de digitalisering van alle 
processen en documenten. “De meeste van onze processen 
zijn nu volledig gedigitaliseerd. En voor de goedkeuring van 
facturen zijn elektronische handtekeningen nu de norm 
geworden. Vandaag kunnen al onze IT-modules aan elkaar 
worden gekoppeld, altijd met manuele tussenkomst waar 
nodig. Aangezien alles gedigitaliseerd is, bevatten onze kasten 
geen nieuwe papieren documenten meer!”

Thibaut Georgin nam in juni 2021 ontslag als voorzitter 
van BRUGEL. Kevin Welch heeft de functie van voorzitter 
van de Raad van Bestuur ad interim overgenomen. 

Zoals gebruikelijk is bij elk nieuw mandaat dat door 
een lid van de Raad van Bestuur van BRUGEL wordt 
uitgeoefend, werd naar aanleiding van de benoeming 
van Thibaut Georgin als voorzitter van de raad van 
bestuur van de NMBS een juridische analyse uitgevoerd. 
Uit die analyse is gebleken dat het mandaat van 
bestuurder van de NMBS niet verenigbaar is met dat 
van bestuurder van de Brusselse regulator voor energie 
en controleur van de waterprijzen. Naar aanleiding 
van het ontslag van Thibaut Georgin heeft de Raad 
van Bestuur van BRUGEL Kevin Welch aangesteld als 
interim-voorzitter in afwachting van de aanstelling van 
een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur door de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

40   BRUGEL • Jaarverslag 2021



Uitvoeringsrekening 31/12/2021 : Energie + Water 

De toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn in detail terug te vinden in de 
volgende tabel.     

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend

5.522.000 5.197.758 5.551.000 4.886.660
94 % 88 %

Gedetailleerde uitvoeringsrekening per opdracht:

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
ENERGIE ENERGIE

Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
4.217.500 4.203.681 4.200.000 3.839.145

99 % 91 %
WATER WATER

Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
1.304.500 994.076 1.351.000 1.047.514

76 % 77 %

Het vastleggingspercentage is in 2021 opgelopen tot 94%. 

De 6% onderbenutting komt door:

• Aan de ene kant, personeelskosten:
-  als gevolg van de vertraging bij het opstarten van 

de procedure voor de aanwerving van een adviseur 
wateronzekerheid en logistieke steun, 

-  als gevolg van de daling van het hr-budget door het 
vertrek van twee personeelsleden,

-  als gevolg van lagere pensioenlasten, aangezien er geen 
benoemingen mogelijk waren wegens het ontbreken van 
een personeelsstatuut.

• Aan de andere kant:
-  als gevolg van het uitstel van de IT-ontwikkeling in 

2022 om de injectietarieven in onze tariefsimulator te 
integreren, wegens een gebrek aan human resources,

-  als gevolg van de overschatting van de 
onderhoudskosten van de IT-tool voor het beheer van 
groenestroomcertificaten.

•  Bovendien waren er geen klachten die een externe 
expertise van de Geschillendienst vereisten.

Het vereffeningspercentage is 88%. De 12% onderbenutting 
komt vooral door:

•  personeelskosten als gevolg van de vertraging bij het 
opstarten van de procedure voor de aanwerving van een 
adviseur wateronzekerheid en logistieke steun,

•  de daling van het hr-budget door het vertrek van twee 
personeelsleden,

•  lagere pensioenlasten, aangezien er geen benoemingen 
mogelijk waren wegens het ontbreken van een 
personeelsstatuut,

•  de vertraging van de overheidsopdracht betreffende 
de nieuwe tariefmethodologie die van toepassing is op 
de DNB, gezien de complexiteit van de opdracht met 
4 percelen. Deze laatste werd pas in december 2021 
vastgelegd, waardoor de vereffeningen werden uitgesteld 
tot 2022,

•  de huur en huurlasten voor 2021. Deze omvatten het 
laatste kwartaal van 2021 aan belastingen en roerende 
voorheffing, maar deze werden pas na 31 januari 2022 
gefactureerd,

•  het communicatiebudget, dat niet volledig 
werd opgebruikt wegens het ontbreken van een 
bekendheidsenquête en een FORBEG-evenement,

•  het uitstel van de IT-ontwikkeling in 2022 om de 
injectietarieven in onze tariefsimulator te integreren, 
wegens een gebrek aan human resources,

•  de overschatting van de onderhoudskosten van de IT-tool 
voor het beheer van groenestroomcertificaten,

•  de advertentie- en jurykosten voor de keuze van de 
toekomstige voorzitter van de raad van bestuur, aangezien 
de procedure niet door de regering was opgestart.

De datum van de controle door het Rekenhof werd nog niet 
vastgesteld. Bijgevolg heeft het Rekenhof onze rekeningen 
nog niet onderzocht noch het definitieve rapport over de 
rekeningen opgesteld. De jaarrekeningen van BRUGEL en de 
bijlagen ervan werden overgemaakt aan de regering, evenals 
aan het Rekenhof en aan de verantwoordelijke voor de 
consolidatie van de Gewestelijke Entiteit voor 30.05.2022.
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Organogram per 01/01/2022

Coördinator
Pascal Misselyn*

Adjunct
Régis Lambert

l M. Julien Simon - Commissaris 
l M. Erik Hulsbosch - Commissaris

Regerings-
commissarissen

l M. Kevin Welch - W. Voorzitter 
l Mevr. Isabelle Chaput - Bestuurder
l Mevr. Ihsane Haouach - Bestuurder
l M. Eric Mannès - Bestuurder

Raad van 
bestuur

Energietransitie
Irfan Duran

Algemene diensten Ondersteunings - 
 diensten

Dienst Tarieven Dienst Socio-
Economische Zaken

Juridische Dienst Dienst Markt en 
Netwerken

Dienst Hernieuwbare 
Energie

l  Ariane Jablonka -  
Diensthoofd, budget adviseur en 
boekhouder
•  XYZ -   

Administratief en budgettair 
assistent

•  Anne Van Der Schrick -  
Administratief assistent budget 
en overheidsopdrachten

•  Kristel De Feyter -  
HR-adviseur

•  Myriam Hafidi -  
Administratief assistent

•   Rihab Hafidi -  
Administratief assistent

•   Eerste baan stagiaire  -  
Administratief assistent

l  Jérémie Van Den Abeele* -   
Diensthoofd, expert tarieven

� •  Pierre Heusschen -  
Senior adviseur Tarieven

� •  XYZ -  
Adviseur Tarieven Water

l  Farid Fodil Pacha* -  
Diensthoofd, adviseur 
technische marktwerking
•  XYZ -  

Adviseur markt en 
netplanning 

•  Kevin De Bondt -  
Technische adviseur Water

•  Nick Haaker -  
Adviseur dienstenmarkt

•  Julie Hayette -  
Adviseur markt, leveranciers 
en rapportering

l  Bekay Chihi 
Diensthoofd, adviseur 
hernieuwbare energie

 •  Attila Acs -  
Data Quality Manager

 •  Aliou Bah -  
Assistent hernieuwbare energie

 •  Jean-François Batjoens - 
Assistent hernieuwbare energie

 •  Jonathan De Lathouwer - 
Adviseur hernieuwbare energie 

� •  Marie De Ruydts  -  
Assistent hernieuwbare 
energie 

 •  Laura Rebreanu -  
Adviseur hernieuwbare energie  

� •  Renaud Tieterickx -    
Assistent hernieuwbare energie

l  Carine Stassen* - 
Diensthoofd, adviseur sociale 
zaken

 •  XYZ -  
Economische adviseur

 •  Joëlle Schmit  -  
Administratief assistent

l  Karine Sargsyan* - 
Diensthoofd, adviseur sociale 
zaken

 •  Marie-Elise Cavallo* -  
Juridisch adviseur

 •  Tadzio Devos* -  
Juridische assistent

 •  Warda Lizati* -  
Juridische assistent

 •  Margot Llave* -  
Juridisch adviseur

 •  Cécile Pietquin -  
Juridisch adviseur

 •  Sarah Rabtach* -  
Assistent

 •  Marcha Shoipova* - 
Juridische assistent

*Maken ook deel uit van de Geschillendienst 

l  Adeline Moerenhout - 
Communicatie-adviseur

l  Laurent Saffre -  
Informatica-adviseur (lristeam)
•   Farida El Khabbabi -  

Data-assistent
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