«Een jaar in het teken van
innovatie!»
Dubbelinterview met Pascal Misselyn, coördinator van
BRUGEL en Eric Mannès, waarnemend voorzitter van
BRUGEL en bestuurder voor de watersector.
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Vind het volledige interview van
Eric Mannès en Pascal Misselyn op
de website die gewijd is aan het
jaarverslag van 2019. Eric en Pascal
komen terug op alle kwesties met
betrekking tot de elektriciteits- en
gasmarkt en de waterprijsstelling.
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Markante feiten
Pascal Misselyn: Voor BRUGEL waren de belangrijkste
hoogtepunten van 2019 de goedkeuring door de
Europese Unie van het Clean Energy Package, de echte
sprong voorwaarts voor hernieuwbare energie, grote
projecten zoals tariefmethodologieën en van een ‘sand
box’ die projectverantwoordelijken in staat stelt om
creatieve initiatieven te lanceren ter bevordering van de
energietransitie.
Eric Mannès: Voor de watersector heeft BRUGEL een zeer
constructieve dialoog op gang gebracht in de vorm van
workshops met VIVAQUA en de BMWB.

Stabiliteit van de energieprijzen
Pascal Misselyn: Voor het gereguleerde gedeelte
heeft BRUGEL geijverd voor de stabiliteit van de
tariefmethodologieën die de prijsstijgingen voor gas sterk
beperken of zelfs een daling teweegbrengen.

Energiearmoede
Pascal Misselyn: Over het geheel genomen zijn de armoede,
de schuldenlast, de betalingsmoeilijkheden, het aantal
vermogensbegrenzers en het aantal beschermde klanten
niet veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren.
Eric Mannès: Opnieuw zien we dat het systeem van
consumentenbescherming in Brussel niet gunstig is voor
de dynamiek van de energiemarkt.

ATRIAS-platform
Pascal Misselyn: Het einde van de tunnel is in zicht. De
ontwerpers van het ATRIAS-project hebben een hele
reeks toepassingen die bijdragen aan de dynamiek van de
energietransitie, vaarwel moeten zeggen. Maar parallelle
ontwikkelingen zouden de behoeften van de DNB’s op dit
gebied kunnen aanpakken.

Hernieuwbare energie
Eric Mannès: De bereidheid van Brusselaars om de
energietransitie te maken is nu goed voelbaar. Dit wordt
vooral weerspiegeld in de belangstelling voor elektrische
voertuigen.
Pascal Misselyn: We zien ook dat een groeiend aantal
Brusselaars geïnteresseerd is in het opzetten van
energiegemeenschappen.

Net als in de voorbije jaren richtten we ons op de dialoog,
vooral door raadplegingen te organiseren.

De bereidheid van Brusselaars om de energietransitie te maken
is nu goed voelbaar. Dit wordt vooral weerspiegeld in de
belangstelling voor elektrische
voertuigen.

Operationele strategie ten aanzien
van de spelers in de sector

Beheerscontrole

Pascal Misselyn: Net als in de voorbije jaren richtten
we ons op de dialoog, vooral door raadplegingen
te organiseren. In 2019 hebben we een innovatieve
raadplegingsformule voor het investeringsplan van de
DNB voorgesteld.
Eric Mannès: De nieuwe raad van bestuur (RvB) van
BRUGEL heeft een meer proactieve aanpak en moedigt de
teams aan om innovatieve initiatieven voor te stellen.

Controle van de waterprijzen

Pascal Misselyn: We hebben KPI’s (Key Performance
Indicators) opgesteld en een dashboard ontwikkeld om
alle activiteiten van het bedrijf te monitoren. Op deze
manier hopen we enige stabiliteit te bereiken en meer
controle uit te oefenen op onze werking.

Raad van bestuur
Éric Mannès: In 2019 vonden de raden van bestuur plaats
met drie van de vijf bestuurders. Dankzij deze maatregel
heeft BRUGEL zijn opdrachten voor de energie- en
watersector ten volle kunnen uitvoeren.

Eric Mannès: BRUGEL begon met het bestuderen
van de werking van de sector alvorens een
tariefreguleringssysteem Cost+ in te voeren, dat beide
operatoren tot nadenken heeft gezet. In 2019 heeft
VIVAQUA met VIVAnext een zeer ambitieus strategisch
plan ontwikkeld, voorgesteld en uitgevoerd. Dit plan stelt
een reorganisatie van de procedures voor, maar ook van
de mentaliteiten op bedrijfsniveau.
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