
Opvallende feiten 2019

JANUARI FEBRUARI MAART

APRIL

 
l     Release van een nieuwe video die in 5 stappen uitlegt 

hoe je van leverancier kunt veranderen.

l   BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over de 
ontwerpen van tariefmethodologieën voor elektriciteit 
en gas.

l   Publicatie van advies 276 betreffende het voorontwerp 
van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende uitvoerende maatregelen betreffende de 
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 
BRUGEL stelt voor om dit besluit aan te vullen 
met bepalingen betreffende de levering van CNG 
(samengeperst aardgas).

 
l     BRUGEL maakt een eerste balans op van de productie 

van fotovoltaïsche zonne-energie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 2018 was een recordjaar. 

l     Publicatie van de studie op eigen initiatief 28 om 
indicatoren te identificeren met betrekking tot de kwaliteit 
van de dienstverlening van distributienetbeheerder 
SIBELGA. In het kader van de invoering van de 
stimuleringsregeling wordt ook een selectie van 
indicatoren voorgesteld.

 
l     BRUGEL publiceert de tariefmethodologieën voor 

de elektriciteits- en gasdistributie voor de periode 
2020-2024.

 
l     Publicatie van het advies op eigen initiatief 278 

betreffende de toestand van de huishoudelijke 
energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. BRUGEL herhaalt de in het voorafgaand 
advies geformuleerde aanbeveling, namelijk dat 
het, gelet op de socio-economische situatie in 
Brussel, meer dan ooit nodig is om een evenwicht 
te bereiken dat een hoge graad van bescherming 
biedt aan de huishoudelijke afnemers en tegelijk de 
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Brusselse 
energiemarkt verzekert.
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MEI JUNI
 
l     De vier Belgische energieregulatoren lanceren de 

procedure voor een voorbereidende studie in het kader 
van de  ‘energienorm’.

l     BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over 
de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op 
fotovoltaïsche installaties. BRUGEL stelt voor om het 
toekenningspercentage van groenestroomcertificaten 
aan installaties in de lagere en hogere 
vermogenscategorieën met 20% tot 50% te verlagen. 

l     Publicatie van het Jaarverslag 2018. Net als in 2017 
maakt het jaarverslag de balans op van het afgelopen 
jaar en gaat het in op de uitdagingen van morgen. Het 
verslag is 100% digitaal en wordt aangevuld met video-
interviews met de diensthoofden en de voorzitter en 
coördinator van BRUGEL.

l     Publicatie van drie themadossiers die de beknopte versie 
van het jaarverslag aanvullen. Deze uitvoerigere dossiers 
komen terug op het jaar 2018 en de uitdagingen van 
de markt door de verschillende problematieken te 
behandelen aan de hand van drie leessleutels.

l     Organisatie van een sessie om de investeringsplannen 
van SIBELGA en ELIA voor te stellen in het kader van 
hun openbare raadpleging. Talrijke actoren toonden 
hun belangstelling en woonden deze ongeëvenaarde 
oefening bij.

l     Lancering van een mediacampagne 
om de Brusselaars te herinneren aan 
het belang van het gebruik van het 
energieovernamedocument bij een 
verhuizing.

In dit rapport wordt teruggeblikt op de 
markante feiten van het jaar 2018: : 

•  nieuwe opdracht van controle van de 
waterprijs; 

•  nieuwe beslissingsbevoegdheid;

•  toename van de installatie van 
fotovoltaïsche panelen;

•  vermindering van het aantal 
aanbiedingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest;

•  energieflexibiliteit;

•  toepassing van de 
tariefmethodologie 2020-2024; ... 

•  ... en nog veel meer.

https://annual-report-2018.brugel.brussels/nl/
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Watersector in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
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Evolutie van de elektriciteits- en 
aardgasmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
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Behandeling van klachten 
en werking van de 
Geschillendienst
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JAARVERSLAG 2018

VERHUISPLANNEN?
VERGEET JE GAS  

EN ELEKTRICITEIT NIET.
Steek uw licht op bij 

BRUGEL
Vermijd verrassingen wanneer je verhuist.  
Volg het advies van BRUGEL en gebruik  
het energieovernamedocument!

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
s:

 J
. D

e 
K

ey
e 

–
 J

. W
ill

em
s 

 —
 B

R
U

G
E

L 
- 

K
un

st
la

an
 4

6
 -

 B
 1

0
0

0
 B

ru
ss

el

6   BRUGEL • Jaarverslag 2019



JULI NOVEMBER DECEMBER

OKTOBER

Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas
Dit document dient om de meterstanden te noteren. 

Te gebruiken in geval van: een verhuis, verkoop of verhuur van een 
woning, een echtscheiding, overlijden enz.

Opgelet: dit document is geen contract bij een energieleverancier.

Heeft u een productie-installatie voor hernieuwbare energie 
(zonnepanelen bijvoorbeeld)? Gebruik dan het specifieke 
‘Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas -  
Productie-installatie hernieuwbare energie’.

 Vul dit document met beide partijen in, in twee exemplaren. (elke partij krijgt een exemplaar)
 Beide exemplaren worden ondertekend door de twee partijen.
 Bewaar allebei een origineel exemplaar en stuur zo snel mogelijk een kopie naar uw energieleverancier(s).

Datum meteropname / /

Adres waarop de verandering 
van toepassing is

Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

!

GEGEVENS ELEKTRICITEIT

EAN elektriciteit (code van 18 cijfers, 
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?      Ja       Nee 

Metertype (Kruis aan wat van toepassing is en 
vul enkel de corresponderende lijn in.)

Meternummer Meterstand (kWh)

 Enkelvoudige meter Nr.: ............................................................................

 Tweevoudige of Dag/Nachtmeter Nr.: ............................................................................  DAG, PIEK (HI)

 NACHT, DAL (LO)

 Exclusief nachtmeter Nr.: ............................................................................

,

,

,

,

Ik maak gebruik van de energie als:      Huurder        Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)       
                                                                                                        Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop) 

HANDTEKENING van de vertrekkende klant*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

HANDTEKENING van de overnemer*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Vul dit formulier ook in als u een digitale meter heeft. Een eventuele automatische uitlezing van meterstanden krijgt wel voorrang.
(*) Door de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan de betrokken energieleverancier(s) en distributienetbeheerder(s) in het kader 
van deze energieovername.

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de wijziging of verwijdering van uw gegevens aan de 
betreffende verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?       Ja       Nee 

GEGEVENS AARDGAS

EAN aardgas (code van 18 cijfers, 
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Meternummer: ...................................................................................................................................................
Meterstand (m3)

,

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

GEGEVENS OVERNEMER

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas 
Productie-installatie hernieuwbare energie

Dit document dient om de meterstanden te noteren. 
Te gebruiken in geval van: een verhuis, verkoop of verhuur van een 
woning, een echtscheiding, overlijden enz.
Opgelet: dit document is geen contract bij een energieleverancier.

Gebruik dit document alleen als u een decentrale productie-
installatie voor hernieuwbare energie heeft (zonnepanelen 
bijvoorbeeld). Gebruik in alle andere gevallen het ‘klassieke’ 
energieovernamedocument.

 Vul dit document met beide partijen in, in twee exemplaren. (elke partij krijgt een exemplaar)
 Beide exemplaren worden ondertekend door de twee partijen.
 Bewaar allebei een origineel exemplaar en stuur zo snel mogelijk een kopie naar uw energieleverancier(s).

Adres waarop de verandering 
van toepassing is

Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Ik maak gebruik van de energie als:      Huurder        Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)       
                                                                                                        Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop) 

HANDTEKENING van de vertrekkende klant*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

HANDTEKENING van de overnemer*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Vul dit formulier ook in als u een digitale meter heeft. Een eventuele automatische uitlezing van meterstanden krijgt wel voorrang.

!

(*) Door de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan de betrokken energieleverancier(s) en distributienetbeheerder(s) in het kader 
van deze energieovername.

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de wijziging of verwijdering van uw gegevens aan de 
betreffende verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?       Ja       Nee 

GEGEVENS AARDGAS

EAN aardgas (code van 18 cijfers,  
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Meternummer: .................................................................................................................................................... Meterstand (m3)
,

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

GEGEVENS OVERNEMER

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:
Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

Datum meteropname / /

GEGEVENS ELEKTRICITEIT

EAN elektriciteit (code van 18 cijfers, 
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?      Ja       Nee 

Metertype (Kruis aan wat van toepassing 
is en vul enkel de corresponderende lijn in.)

Meternummer Meterstand (kWh)

  Enkelvoudige meter Nr.: ............................................................................

  Tweevoudige  
      of Dag/Nachtmeter

Nr.: ............................................................................  DAG, PIEK (HI)

 NACHT, DAL (LO)

  Exclusief nachtmeter Nr.: ............................................................................

  Digitale meter  
      of bidirectionele meter

Nr.: ............................................................................
AFNAME (kWh) Uw energieverbruik (A+)  INJECTIE (kWh) Uw energieproductie (A-) 

 AFNAME DAGTARIEF, PIEK (HI, A+, 1.8.1)  INJECTIE DAGTARIEF, PIEK (HI, A-, 2.8.1)

 AFNAME NACHTTARIEF, DAL (LO, A+, 1.8.2)  INJECTIE NACHTTARIEF, DAL (LO, A-, 2.8.2)

,

,

,

,

,

,

Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas 
Productie-installatie hernieuwbare energie

Dit document dient om de meterstanden te noteren. 
Te gebruiken in geval van: een verhuis, verkoop of verhuur van een 
woning, een echtscheiding, overlijden enz.
Opgelet: dit document is geen contract bij een energieleverancier.

Gebruik dit document alleen als u een decentrale productie-
installatie voor hernieuwbare energie heeft (zonnepanelen 
bijvoorbeeld). Gebruik in alle andere gevallen het ‘klassieke’ 
energieovernamedocument.

 Vul dit document met beide partijen in, in twee exemplaren. (elke partij krijgt een exemplaar)
 Beide exemplaren worden ondertekend door de twee partijen.
 Bewaar allebei een origineel exemplaar en stuur zo snel mogelijk een kopie naar uw energieleverancier(s).

Adres waarop de verandering 
van toepassing is

Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Ik maak gebruik van de energie als:      Huurder        Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)       
                                                                                                        Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop) 

HANDTEKENING van de vertrekkende klant*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

HANDTEKENING van de overnemer*
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Vul dit formulier ook in als u een digitale meter heeft. Een eventuele automatische uitlezing van meterstanden krijgt wel voorrang.

!

(*) Door de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan de betrokken energieleverancier(s) en distributienetbeheerder(s) in het kader 
van deze energieovername.

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de wijziging of verwijdering van uw gegevens aan de 
betreffende verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?       Ja       Nee 

GEGEVENS AARDGAS

EAN aardgas (code van 18 cijfers,  
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Meternummer: .................................................................................................................................................... Meterstand (m3)
,

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

GEGEVENS OVERNEMER

Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam: Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Tel./gsm: E-mail:

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus:
Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

Datum meteropname / /

GEGEVENS ELEKTRICITEIT

EAN elektriciteit (code van 18 cijfers, 
vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?      Ja       Nee 

Metertype (Kruis aan wat van toepassing 
is en vul enkel de corresponderende lijn in.)

Meternummer Meterstand (kWh)

  Enkelvoudige meter Nr.: ............................................................................

  Tweevoudige  
      of Dag/Nachtmeter

Nr.: ............................................................................  DAG, PIEK (HI)

 NACHT, DAL (LO)

  Exclusief nachtmeter Nr.: ............................................................................

  Digitale meter  
      of bidirectionele meter

Nr.: ............................................................................
AFNAME (kWh) Uw energieverbruik (A+)  INJECTIE (kWh) Uw energieproductie (A-) 

 AFNAME DAGTARIEF, PIEK (HI, A+, 1.8.1)  INJECTIE DAGTARIEF, PIEK (HI, A-, 2.8.1)

 AFNAME NACHTTARIEF, DAL (LO, A+, 1.8.2)  INJECTIE NACHTTARIEF, DAL (LO, A-, 2.8.2)

,

,

,

,

,

,

Leef je op voet van oorlog met 
JE DISTRIBUTIE-
NETBEHEERDER?

Moeilijkheden met je aansluiting, meteropname, weigering van een contractaanbod? 
Surf naar ENERGIEGESCHIL.BRUSSELS. GRATIS EN SNEL!
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Een conflict met 
JE ENERGIE-
LEVERANCIER?

Moeilijkheden met je aansluiting, meteropname, weigering van een contractaanbod? 
Surf naar ENERGIEGESCHIL.BRUSSELS. GRATIS EN SNEL!
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l     BRUGEL keurt de elektriciteits- en 
gasdistributietarieven van Sibelga 
goed voor de periode 2020-2024.

l     Er wordt een nieuwe dataset over 
hernieuwbare energie toegevoegd 
aan onze statistieken. De nieuwe 
gegevens bevatten informatie over het 
aantal gecertificeerde installaties voor 
de productie van groene elektriciteit in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
hun vermogen.

l     BRUGEL kondigt het einde aan van het compensatie-
principe voor de ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020.

l     Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondt de kaap 
van 100 MWp fotovoltaïsche zonne-energie. De 
belangstelling voor fotovoltaïsche energie is dus 
onverminderd groot.

l     BRUGEL publiceert het nieuwe 
energieovernamedocument. Deze versie is herwerkt 
om meer duidelijkheid te verschaffen en te voldoen aan 
de behoeften van alle consumenten. 

l     BRUGEL gaat in op het verzoek van VIVAQUA voor indexering, wat zal 
leiden tot een beperkte verhoging van de jaarlijkse waterfactuur met 
2,19%, oftewel € 5,52 per jaar voor een huishouden van twee personen.

l     Lancering van de eerste 
projecten voor collectief 
zelfverbruik in het Brussels 
Gewest. Deze zijn opgezet in 
het kader van het reglement 
voor innovatieve projecten.

l     Tegelijk met de lancering van 
een nieuwe video die de rol van de Geschillendienst belicht bij het 
oplossen van een conflict met een speler op de energiemarkt, lanceert 
BRUGEL een grote mediacampagne om de inwoners van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest eraan te herinneren dat ze gratis gebruik 
kunnen maken van deze dienst.
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