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DE MISSIE VAN BRUGEL

BRUGEL is de regulator voor energie en voor de controle van de waterprijs in
HBG.

De missie van Brugel is het op collaboratieve en onafhankelijke wijze een
regulerende, analytische en prospectieve expertise leveren om

• een motor te zijn voor strategische voorstellen;
• aanbevelingen te doen over de marktdynamiek;
• tariefmodellen voor te stellen en toe te passen;

voor een doeltreffende en sociaal rechtvaardige transitie.

Een van de strategische doelen van BRUGEL is de transitie naar een
koolstofarme samenleving versnellen, door het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen te bevorderen en de stromen efficiënt te beheren.



BEVOEGDHEDEN VAN BRUGEL OP HET GEBIED VAN ENERGIEDELEN

Advies aan de regering

Tariefbevoegdheid van het distributienet

Goedkeuring van de technische reglementen

Toekenning van vergunningen en licenties



ADVIES AAN DE REGERING

BRUGEL stelt thematische adviezen/studies op, op verzoek van de minister of op eigen
initiatief en met betrekking tot de organisatie en de goede werking van de
energiemarkt.

In het kader van energiedelen zijn twee adviezen opgesteld met het oog op het
uitbrengen van regelgevende aanbevelingen die hierop betrekking hebben:

• Advies van het initiatief 296 in verband met de wijziging van de elektriciteits- en
gasordonnantie met het oog op de omzetting van het 'Clean Energy Package'.

• Advies 315 met betrekking tot het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging
van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



DISTRIBUTIETARIEVEN

BRUGEL bepaalt de tariefmethodologie en keurt de tarieven van de BDN goed die
de ontwikkeling van energiedelen mogelijk maken.

BRUGEL heeft als doel:

• de ontwikkeling van energiedelen aan te moedigen, rekening houdend met de
optimalisering van lokale stromen;

• enige stabiliteit te brengen in de toepassing van de tariefbepaling in
energiedelen, zodat de actoren weten waartoe zij zich verbinden.



METHODOLOGIE EN TIJDSCHEMA

2022-2024

• Overgangsperiode

• Ad-hoctariefaanpassing
in ontwikkeling

2025-2029

• Volgende tariefperiode

• Gedetailleerde 
tariefmethodologie voor 
de vaststelling van nieuwe 
tarieven voor energiedelen



TECHNISCH REGLEMENT

In het kader van deze regelgevende bevoegdheid identificeert BRUGEL technische
en administratieve mechanismen om de energietransitie te ondersteunen, in het
bijzonder met betrekking tot energiedelen.

BRUGEL heeft als doel:

• stabiliteit bieden die kan worden aangepast aan marktevoluties: vaststelling van
procedures, termijnen, enz.

• vermijden van ongerechtvaardigde administratieve of financiële
belemmeringen: vereenvoudigde aangifte, geen aanbetaling, enz.

• verduidelijken van de rollen voor een betere werking van de deelmodellen: rol
van de BDN, rol van het unieke contactpunt, rol van BRUGEL, enz.



METHODOLOGIE EN TIJDSCHEMA

BRUGEL heeft, in samenwerking met SIBELGA, de hervorming van het huidige
technische reglement goed gestart. Indicatieve kalender:

• Indiening van het 
voorstel tot 
wijziging van de TR

Najaar 2022

• Openbare
raadpleging

Najaar 2022

• Goedkeuring van 
het voorstel

Begin 2023



VERGUNNINGEN VOOR ENERGIEGEMEENSCHAPPEN

BRUGEL is bevoegd voor het toekennen/verlengen/intrekken van vergunningen.

BRUGEL heeft als doel:

• het faciliteren van de aanvragen voor toekenning van vergunningen
• het vaststellen van een duidelijke procedure, eenvoudig en gecentraliseerd;
• een didactische aanpak te volgen door richtsnoeren op te stellen voor

projectleiders en verklarende documenten.



CRITERIA

De bestuursregels

De overeenkomst voor 
energiedelen

De regels ter bescherming 
van de deelnemende leden

De statuten of ieder ander 
oprichtingsdocument

In het kader van de vergunningsaanvragen zal BRUGEL met name onderzoeken:



P2P (ÉÉN OP VELEN) LICENTIEVERLENING

BRUGEL kent toe, hernieuwt en trekt licenties in, in het kader van P2P delen (one
to many) .

BRUGEL is verplicht de 'klassieke' voorwaarden toe te passen die gelden voor een
leveringsvergunning:

• Technische bekwaamheid;
• Financiële draagkracht;
• enz.

Wat betreft P2P (one to one), dit zal in het technisch reglement worden behandeld
voor zover het de toepasselijke procedures en voorschriften betreft.



CONCLUSIE

Een stabiel, voorspelbaar en 

toekomstgericht kader tot 

stand te brengen

In overleg met de 

belanghebbenden en in 

volledige transparantie

Zonder ongerechtvaardigde 

belemmeringen

BRUGEL wil, via de bevoegdheden die haar

zijn toegekend en via haar algemene

adviesopdracht, een eerlijke en efficiënte

energietransitie bevorderen:



CONTACTEN

Info: greenpower@brugel.brussels

Website: www.brugel.brussels

Website over innoverende projecten: https://projets-innovants.brugel.brussels/nl_BE/

Karine SARGSYAN, hoofd juridische dienst, ksargsyan@brugel.brussels

Irfan DURAN, project manager energietransitie, iduran@brugel.brussels
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