
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2018/31814]

23 JULI 2018. — Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van
1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies
inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordon-
nantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektrici-
teitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnan-
tie van 12 december 1991 houdende oprichting van
begrotingsfondsen

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

TITEL I — Algemene bepaling

Artikel 1. § 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

§ 2. Ze zet richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen, richtlijn 2009/72/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van
Richtlijn 2003/54/EG, richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richt-
lijn 2003/55/EG, evenals richtlijn 2012/27/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU
en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
gedeeltelijk om in de rechtsorde van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

TITEL II — Wijzigingen aan de ordonnantie van 19 juli 2001 betref-
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Art. 2. Artikel 1 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt als volgt aangevuld :

« Ze zet gedeeltelijk richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parle-
ment en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen om. ».

Art. 3. In artikel 2 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in punt 6bis worden de woorden « van bijlage II van richt-
lijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van
richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van
richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, alsmede aan de kwaliteits-
criteria bepaald overeenkomstig artikel 16 » vervangen door de woor-
den « vastgelegd in bijlage 2 van deze ordonnantie;

2° er wordt een punt 6ter ingevoegd dat als volgt luidt :

« 6ter kleine eenheid voor warmtekrachtkoppeling : een eenheid voor
warmtekrachtkoppeling met een geïnstalleerd vermogen kleiner dan
1 MWe; »;

3° er wordt een punt 6quater ingevoegd dat als volgt luidt :

« 6quater micro-eenheid voor warmtekrachtkoppeling : een eenheid
voor warmtekrachtkoppeling met een maximumvermogen kleiner dan
50 kWe ; »;

4° in punt 7° worden in de Franse versie de volgende woorden
weggelaten : « , et qui reçoit une garantie d’origine »;

5° er wordt een punt 21ter ingevoegd dat als volgt luidt :

« 21ter slimme meter : een elektronisch systeem dat het stroomver-
bruik kan meten en informatie toevoegt die een klassieke meter niet
verstrekt, en die gegevens kan overmaken en ontvangen door gebruik
van een elektronische communicatievorm; »;
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6° er wordt een punt 21quater ingevoegd dat als volgt luidt :

« 21quater slim net : geavanceerd energienetwerk dat in het algemeen
is samengesteld uit bidirectionele communicatiesystemen, slimme
meters en systemen voor de opvolging en controle van de werking van
het netwerk; »;

7° punt 34° wordt opgeheven;

8° er wordt een punt 36bis ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36bis gewestelijk tractienet spoor : de elektrische installaties nodig
voor de uitbating van het spoorwegnet van de Maatschappij voor
Intercommunaal Vervoer te Brussel, waaronder de installaties voor de
transformatie en distributie van elektrische stroom voor de tractie-
dienst, de onderstations, de geleiders van de tractiestroom (bovenlei-
ding en derde rail), de signalisatie, de wissels, de telecommunicatie, de
informatiesystemen, de verlichting, de stelplaatsen, de haltes en voor
de toevoer naar de elektrische installaties van de stroomafwaartse
afnemers, gevoed door het gewestelijk tractienet spoor; »;

9° er wordt een punt 36ter ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36ter beheerder van gewestelijk tractienet spoor : natuurlijke of
rechtspersoon die eigenaar is van een gewestelijk tractienet spoor of het
beheer ervan verzekert; »;

10° er wordt een punt 36quater ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36quater gebruiker van het gewestelijk tractienet spoor :
eindafnemer/producent aangesloten op het lokaal distributie- of
transportnet via een gewestelijk tractienet spoor; »;

11° er wordt een punt 36quinquies ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36quinquies stationsnet : het net dat om technische of veiligheidsre-
denen beschikt over een geïntegreerd productieproces dat elektriciteit
verdeelt aan niet-residentiële eindafnemers binnen een of meerdere
stations aangesloten op een federaal tractienet spoor; »;

12° er wordt een punt 36sexies ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36sexies beheerder van een stationsnet : natuurlijke of rechtspersoon
die ofwel eigenaar is van een stationsnet, of het beheer ervan verzekert
of over een gebruiksrecht op een stationsnet beschikt; »;

13° er wordt een punt 36septies ingevoegd dat als volgt luidt :

« 36septies gebruiker van het stationsnet : niet-residentiële eindafne-
mer aangesloten op het stationsnet, zelf aangesloten op het federaal
tractienet spoor; »;

14° punt 41° wordt opgeheven;

15° er wordt een punt 43° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 43° prosumer : de verbruiker die alle of een deel van de energie die
hij verbruikt zelf produceert; »;

16° er wordt een punt 44° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 44° oplaadpunt : een aansluiting, waarmee telkens één elektrisch
voertuig kan worden opgeladen of de batterij van telkens één elektrisch
voertuig kan worden vervangen; »;

17° er wordt een punt 45° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 45° publiek toegankelijk oplaadpunt : een oplaadpunt dat op
niet-discriminerende wijze toegang verleent aan de gebruikers van een
elektrisch voertuig; »;

18° er wordt een punt 46° toegevoegd dat luidt als volgt :

« 46° vraagflexibiliteit : de capaciteit voor een eindafnemer om
vrijwillig zijn netto-elektriciteitsafname in antwoord op een extern
signaal naar boven of naar beneden toe te wijzigen; »;

19° er wordt een punt 47° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 47° aanbieder van flexibiliteitsdiensten : elke natuurlijke of rechts-
persoon die voor zijn activiteit de vraagflexibiliteit gebruikt van één of
meerdere eindafnemers; »;

20° er wordt een punt 48° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 48° leverancier van flexibiliteitsdienst : een operator van flexibili-
teitsdienst, ongeacht zijn eventuele andere rollen in de energiemarkt,
waarvan één van de gebruikelijke activiteiten erin bestaat het verbruik
en/of de elektriciteitsproductie van één of meerdere distributienet-
gebruikers aan te sturen, om zijn flexibiliteit te valoriseren. ».

Art. 4. Aan artikel 7, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° op punt 9°, de woorden « een gedistribueerde productie »
vervangen door de woorden « re-injectie van de gedecentraliseerde
productie »;
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2° in punt 10°, worden de woorden « alsook de faciliteiten die
noodzakelijk zijn voor de invoering van slimme meetsystemen. De
regering regelt de procedure voor de economische evaluatie op lange
termijn als bedoeld in Richtlijn 2009/72/EG, en keurt het investerings-
plan van de distributienetbeheerder bedoeld in artikel 12 goed op
grond van de verenigbaarheid ervan met de conclusies van deze
evaluatie, met name inzake de termijnen en regels voor de eventuele
implementatie van intelligente meetsystemen. » geschrapt;

3° er wordt een punt 12° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 12° op de flexibiliteitsmarkt de rol van facilitator op zich nemen, om
een concurrentiële markt te bieden ten voordele van de eindafnemers,
met name door het beheer van de meet- en tellergegevens die het
resultaat zijn van de flexibiliteit. De Regering kan de opdrachten van de
facilitator op de flexibiliteitsmarkt en de voorwaarden voor de
uitoefening van deze opdrachten preciseren. ».

Art. 5. In artikel 7 van dezelfde ordonnantie, wordt een § 7 toege-
voegd, die als volgt luidt :

« § 7. De oprichting van nieuwe privénetten is verboden; dit verbod
is niet van toepassing op het gewestelijke tractienet spoor en op de
netten van de stationsbeheerder aangesloten op het federaal tractienet
spoor. ».

Art. 6. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie, wordt § 3 hersteld in
de volgende lezing :

« § 3. Als de opdrachten gedelegeerd werden aan uitbatingsbedrijven
bedoeld in § 2, geeft de distributienetbeheerder aan Brugel toegang tot
de rekeningen, facturen en het budget van deze bedrijven, binnen de
grenzen van de controle die hij alleen of gezamenlijk met andere over
hen uitoefent; Brugel mag hem alle noodzakelijke en relevante
informatie vragen over de voorwaarden voor de uitbating of voor de
uitvoering van de gedelegeerde verplichtingen en opdrachten. ».

Art. 7. Artikel 9bis van dezelfde ordonnantie, wordt met het vol-
gende lid aangevuld :

« De leverancier is verantwoordelijk voor de toegang tot het net
gerealiseerd door de distributienetbeheerder, overeenkomstig een naar
behoren geformuleerde vraag van zijn kant, om een leveringscontract
of zijn wettelijke verbintenis als leverancier uit te oefenen. ».

Art. 8. Aan artikel 9ter van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° de eerste vier leden worden vervangen door de vijf volgende
leden :

« Elke netbeheerder werkt een voorstel van technisch reglement uit
voor het beheer van zijn eigen net, de toegang hiertoe en legt dit ter
goedkeuring voor aan Brugel.

Brugel legt het voorstel van technisch reglement voor advies voor
aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële
gebruikers van het net en aan de Raad. Die adviezen worden binnen
dertig dagen ingediend toe te voegen.

Brugel brengt dit voorstel ter informatie ter kennis van de Regering.
Vervolgens keurt hij het technisch reglement goed, na onderzoek van
het voorstel en de resultaten van het raadplegingsproces.

Er kunnen wijzigingen aan de geldende technische reglementen
voorgesteld worden aan Brugel door de Regering of door elke
netbeheerder voor het net waarvoor hij verantwoordelijk is. Als een
voorstel tot wijziging van een technisch reglement afkomstig is van de
Regering, legt Brugel dit voor advies voor aan de betrokken netbeheer-
der. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn advies
over te maken aan Brugel. Brugel spreekt zich vervolgens uit over de
voorgestelde wijzigingen en keurt ze desgevallend volledig of gedeel-
telijk goed.

Wanneer Brugel op basis van klachten of op grond van haar eigen
waarnemingen, een slechte werking of een weinig efficiënte werking
identificeert met betrekking tot de uitvoering van een of ander
technisch reglement, of om enige andere wettige reden, kan Brugel
voorstellen een technisch reglement te wijzigen. In dit geval stelt hij een
lijst met aan te brengen wijzigingen op; Brugel legt deze lijst ter advies
voor aan de betrokken administraties en de daadwerkelijke of poten-
tiële gebruikers van het net. Die adviezen worden binnen dertig dagen
ingediend; Brugel brengt deze ter informatie ter kennis aan de Regering
en legt ze voor advies voor aan de netbeheerder. Deze beschikt over een
termijn van twee maand om zijn advies over te maken aan Brugel.
Brugel keurt binnen de maand na het advies van de betrokken
netbeheerder of na het verstrijken van de termijn die hem werd
toegekend om zijn advies te verstrekken al deze wijzigingen of een deel
ervan goed, al naargelang het geval. »;

2° het oude vijfde lid wordt het zesde lid;

73087BELGISCH STAATSBLAD — 20.09.2018 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
d.

d.
 2
0-
09

-2
01
8



3° in het vroegere zesde lid, dat het zevende lid wordt, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

a) in punt 13° worden de woorden « met name voor aanpassing
« toegevoegd tussen « een operationele dienst te bieden » en de
woorden « ten voordele van de netbeheerders »;

b) in punt 14°, worden de woorden « van de ordonnantie. »
vervangen door de woorden « die tot stand kwamen voor de inwer-
kingtreding van het verbod vastgelegd in artikel 7, § 7 of die niet
binnen het toepassingsgebied van dit verbod vallen; »;

c) er wordt een punt 16° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 16° de modaliteiten voor de berekening, raming en facturering,
door de netbeheerder, van het niet door een leverancier gefactureerde
elektriciteitsverbruik, op basis van de gereguleerde tarieven die
beantwoorden aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9quinquies,
punt 17°; »;

d) er wordt een punt 17° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 17° de toegangsregels tot de informatie of tot de markt van
leveranciers van flexibiliteits- en energiediensten, conform de bepalin-
gen van het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het
vrij verkeer van die gegevens. »;

4° het voorlaatste lid wordt als volgt vervangen :

« Na goedkeuring ervan door de distributienetbeheerder en na
overleg met de leveranciers, kan Brugel een vetorecht inbrengen tegen
de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de datum van inwerkingtreding ervan. Brugel overlegt met de
distributienetbeheerder, de leveranciers en de andere actoren waarop
de MIG van toepassing is, in het kader van een samenwerkingsplat-
form waarop al deze actoren en netbeheerders vertegenwoordigd zijn.
Elke toepasselijke wijziging aan de MIG kan het voorwerp zijn van een
veto door Brugel binnen de twee maanden die volgen op de kennis-
geving ervan.

De netbeheerder wendt alle gepaste middelen aan om zich van de
optimale werking van het platform voor de samenwerking met de
marktactoren en de goede uitvoering van de in deze MIG voorziene
processen te vergewissen. »;

5° het laatste lid wordt als volgt vervangen :

« De technische reglementen worden gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op de website van Brugel en de betrokken netbeheerder.
Brugel en de distributienetbeheerder komen overeen over de voorwaar-
den voor het opstellen en het publiceren van een gevulgariseerde versie
van het technisch reglement voor de residentiële consumenten wat
betreft de bepalingen die op hen van toepassing zijn. De technische
reglementen en de MIG zijn in elk geval compatibel met de bepalingen
van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. ».

Art. 9. In § 7 van artikel 9quater van dezelfde ordonnantie worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « is stabiel en » worden ingevoegd tussen de woorden
« Deze tariefmethodologie » en de woorden « blijft van toepassing
gedurende de hele tariefperiode »;

2° de woorden « behoudens uitdrukkelijk transparant en niet discri-
minerend akkoord tussen Brugel en de distributienetbeheerder. Uitzon-
derlijk zullen de wijzigingen die aan de tariefmethodologie worden
aangebracht tijdens de tariefperiode om het indienen van progressieve
tarieven mogelijk te maken op de data beoogd in het artikel 9quinquies,
18°, onmiddellijk van toepassing worden, voor zover zij de wijziging
van het tariefbudget van de lopende periode niet tot gevolg hebben. »
worden geschrapt;

3° het volgende lid wordt ingevoegd voor het laatste lid :

« Bij wijze van uitzondering op de regel van de stabiliteit van de
tariefmethodologie, kan Brugel na gestructureerd, gedocumenteerd en
transparant overleg met de distributienetbeheerder beslissen dat deze
wijzigingen onmiddellijk van toepassing zijn. In dat geval, motiveert
Brugel zijn beslissing in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden
die deze afwijking van de regel van tarifaire stabiliteit rechtvaardi-
gen. ».

Art. 10. In artikel 9quinquies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 11° worden de woorden « automatisch toegevoegd aan de
tarieven op de datum » vervangen door de woorden « toegevoegd aan
de tarieven binnen een termijn van drie maanden te tellen vanaf de
datum »;
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2° punt 17° wordt aangevuld door de volgende zin :

« Wanneer deze diensten uitgevoerd worden zonder contractuele,
wettelijke of reglementaire basis, worden de tarieven die de eindafne-
mers moeten betalen aangepast naargelang het geval. De aangepaste
aard van het tarief wordt van geval tot geval bepaald in functie van de
in het technisch reglement bepaalde situaties, rekening houdend met de
elementen in feite en in rechte die tot het verstrekken van deze diensten
hebben geleid. Wanneer uit deze elementen blijkt dat de eindafnemer
hiervan opzettelijk of op een deloyale manier gebruik gemaakt heeft
zonder contractuele, wettelijke of reglementaire basis, kan een ver-
hoogde prijs op deze diensten toegepast worden. »;

3° punt 18° wordt geschrapt.

Art. 11. In artikel 9septies, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « Hof van Beroep » vervangen door de woorden « Markten-
hof ».

Art. 12. In artikel 12 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de eerste zin wordt aangevuld met de volgende woorden :

« , volgens de procedures voorzien in § 3 »;

b) in de tweede zin worden de woorden « de procedure voor de
indiening en » geschrapt;

c) in punt 8° worden de woorden « , in voorkomend geval, van
slimme meetsystemen » vervangen door de woorden « slimme meters »;

d) in punt 9°, worden de woorden « evenals de voor de eventuele
uitrol van deze meters prioritair geïdentificeerde niches; » toegevoegd;

2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in het eerste en laatste lid worden de woorden « § 1 » vervangen
door de woorden « § 3 »;

b) de volgende twee zinnen worden geschrapt : « Brugel kan de
betrokken besturen en de daadwerkelijke of potentiële netgebruikers
raadplegen over dit plan en publiceert in dat geval het resultaat van de
raadpleging. Brugel gaat met name na of de investeringen die voorzien
zijn in dit plan alle investeringsbehoeften dekken die tijdens de
raadpleging zijn opgetekend en of dit plan overeenkomt met het
tienjarige netontwikkelingsplan dat de gehele Europese Unie dekt. »;

3° de eerste twee leden van § 3 worden vervangen door de volgende
leden :

« § 3. Elke netbeheerder bezorgt aan Brugel zijn voorstel van
investeringsplan voor 31 mei van het jaar dat voorafgaat aan het eerste
jaar waarop het plan betrekking heeft.

Brugel deelt de netbeheerder ten laatste op 15 juli van hetzelfde jaar
zijn voorafgaande opmerkingen over het ontwerpplan mee.

De netbeheerder werkt zijn definitief ontwerp van investeringsplan
uit op basis van de voorafgaande opmerkingen van Brugel en bezorgt
dit aan Brugel voor 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het
eerste jaar waarop het plan betrekking heeft.

Brugel gaat over tot de raadpleging van de betrokken administraties,
de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en van de Raad
betreffende bepaalde aspecten van het plan. In dit geval brengt ze de
betrokken netbeheerder hiervan op de hoogte.

Brugel maakt ten laatste op 30 oktober van hetzelfde jaar het
definitief ontwerp van plan ter goedkeuring over aan de Regering,
samen met zijn advies en de resultaten van de openbare raadpleging.
Voor zijn advies gaat Brugel met name na of de investeringen die
voorzien zijn in dit ontwerpplan alle investeringsbehoeften dekken die
tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of dit plan overeenkomt met
het tienjarig netontwikkelingsplan dat de gehele Europese Unie dekt.
Het houdt eveneens rekening met de relatie tussen de elektriciteits- en
de gasmarkt en tussen de markten voor arm en rijk aardgas.

Als de Regering op 31 december van hetzelfde jaar geen beslissing
genomen heeft en voor zover de documenten wel degelijk aan het
Parlement tegen ten laatste 30 oktober van hetzelfde jaar overgemaakt
zijn, wordt het definitief ontwerp van het investeringsplan als goedge-
keurd geacht. Brugel houdt toezicht op en evalueert de uitvoering van
deze investeringsplannen. »;

4° in § 4 worden de woorden « 15 mei » vervangen door de woorden
« 31 maart ».
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Art. 13. In artikel 13 van dezelfde ordonnantie, worden de volgende
zinnen toegevoegd na de zin « Iedere eindafnemer komt in aanmer-
king. » :

« De gebruikers van het gewestelijk tractienet spoor of van een
stationsnet kunnen door een uitdrukkelijke volmacht de uitoefening
van hun inaanmerkingkoming toevertrouwen aan de beheerder van dit
netwerk. Deze volmacht is herroepbaar. ».

Art. 14. Artikel 16 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt vervan-
gen :

« Alle publiek toegankelijke oplaadpunten voorzien een ad hoc
oplaadmogelijkheid voor de gebruikers van elektrische voertuigen
zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken
elektriciteitsleverancier of exploitant.

De Regering stelt, na advies van Brugel, de criteria vast waaraan een
oplaadpunt voor het publiek moet voldoen. De oplaadpunten die
volgens de criteria en de controlevoorwaarden van de regering
gesubsidieerd worden of recht geven op een vrijstelling, worden
exclusief gevoed met groene elektriciteit. ».

Art. 15. In artikel 21 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het derde lid wordt de volgende zin geschrapt :

« De leveranciers beschikken over een lokale leveringsvergunning
om aan afnemers aangesloten op privénetten of de in aanmerking
komende afnemers elektriciteit te leveren binnen een beperkt en goed
afgebakend geografisch gebied dat via een gemeenschappelijke aan-
sluiting met een hoofdteller en/of een privénet is aangesloten op het
distributienet. »;

2° het zevende lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Elke leveringsvergunning waarvan sprake in dit artikel wordt
verstrekt, overgedragen, hernieuwd, of desgevallend ingetrokken door
Brugel. ».

Art. 16. In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 21bis ingevoegd
dat als volgt luidt :

« Art. 21bis. De leveranciers van flexibiliteitsdiensten beschikken over
een door Brugel toegekende vergunning voor het aanbieden van
flexibiliteit die werd verworven bij de afnemers die zijn aangesloten op
het distributienet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De criteria voor de toekenning van deze vergunning kunnen onder
meer betrekking hebben op de eerbaarheid en de professionele ervaring
van de aanvrager, zijn technische en financiële bekwaamheid en de
kwaliteit van zijn organisatie.

De vergunning van een leverancier van flexibiliteitsdiensten die zijn
in de ordonnantie vastgelegde verplichtingen niet langer nakomt of die
niet meer voldoet aan de criteria vastgelegd op basis van dit artikel,
wordt ingetrokken.

Alle leveringslicenties bedoeld in dit artikel worden door Brugel
afgeleverd, overgedragen, vernieuwd of desgevallend ingetrokken.

De Regering bepaalt de criteria en de modaliteiten voor de toeken-
ning, de hernieuwing, de overdracht en de intrekking van deze
vergunning. ».

Art. 17. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw hoofdstuk IIIbis
ingevoegd, met als titel « Gewestelijk tractienet spoor en stations-
netten ».

Art. 18. In het door artikel 17 ingevoegde hoofdstuk IIIbis wordt
artikel 23 hersteld in de volgende lezing :

« Art. 23. Toelatingsaanvraag

§ 1. Het gewestelijk tractienet spoor en de stationsnetten zijn
onderworpen aan de toekenning van een individuele toelating, ver-
strekt door de Regering, na advies van de distributienetbeheerder en
van Brugel.

De toelatingsaanvraag wordt ingediend door de natuurlijke of
rechtspersoon die beschikt over de eigendom of het beheer van het
gewestelijk tractienet spoor of het stationsnet verzekert.

Deze aanvraag bevat minstens :

1° de contactgegevens van de aanvrager;

2° de documenten die zijn eigendomsrecht of het recht op het beheer
van het betreffende net staven;

3° de argumentatie om aan te tonen dat het net beantwoordt aan de
definitie van gewestelijk tractienet spoor of een stationsnet, overeen-
komstig artikel 2, 36bis of artikel 2, 36quinquies;
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4° een functioneel schema van het gewestelijk tractienet spoor of het
stationsnet.

De toelating waarvan sprake is in het eerste lid vermeldt daarnaast
ook de aanstelling van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld
in het tweede lid als gemachtigde netbeheerder.

Deze toelating is geldig voor een periode van twintig jaar te tellen
vanaf de verstrekking ervan, de Regering is gemachtigd deze toelating
te hernieuwen voor een nieuwe periode van twintig jaar, op de datum
die ze vastlegt na overleg met de betrokken netbeheerder, zonder het
verstrijken van de lopende termijn te moeten afwachten.

De voorwaarden, modaliteiten en procedure voor de toekenning van
de individuele toelating worden vastgelegd door de Regering, na
advies van Brugel.

§ 2. Zodra er een substantiële wijziging met impact op de criteria
vermeld in § 1 wordt aangebracht aan het gewestelijk tractienet spoor
of het stationsnet of indien deze betrekking heeft op de beheerder van
dit net, dient deze laatste Brugel in te lichten. Brugel mag bijkomende
informatie vragen. Brugel verstrekt een advies dat de kwaliteit van het
gewestelijk tractienet spoor, het stationsnet en/of van de beheerder van
dit net al dan niet bevestigt en maakt dit over aan de Regering. Als dit
advies de kwaliteit van het gewestelijk tractienet spoor, het stationsnet
of van de beheerder van dit net niet bevestigt, trekt de Regering de
individuele toelating bedoeld in § 1 in. ».

Art. 19. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een artikel 23bis inge-
voegd dat als volgt luidt :

« Art. 23bis. Het beheer van een gewestelijk tractienet spoor of van
een stationsnet omvat onder meer de volgende taken :

1° het beheer van de elektriciteitsstromen op zijn net, inclusief de
waarborgen betreffende de veiligheid, de betrouwbaarheid en de
efficiëntie van het net, en het beroep doen op de nodige ondersteu-
ningsdiensten;

2° het beheer van een voldoende netcapaciteit om de redelijke
behoefte aan elektriciteit van stroomafwaartse afnemers en gebruikers
van het stationsnet te dekken en het vervoer van elektriciteit naar en
van het net waarop het gewestelijk tractienet spoor of het stationsnet is
aangesloten mogelijk te maken;

3° de uitbreiding van het net in de geografisch afgebakende zone
waarvoor hij werd aangesteld;

4° het herstel, het preventief onderhoud, de vernieuwing en de
verbetering van zijn net en de bijbehorende installaties;

5° het herstel van onderbrekingen en defecten aan de elektriciteits-
toevoer op zijn net;

6° het opstellen, bewaren en ter beschikking stellen van plannen van
zijn net aan de bevoegde regulator, aan de gebruikers van het
gewestelijk tractienet spoor en aan de netbeheerder op wiens net hij
aangesloten is;

7° de aansluiting, afsluiting en herplaatsing van installaties op zijn
net en de versterking van de aansluitingen op zijn net;

8° de toelating voor toegang tot zijn net;

9° het beheer van het toegangsregister van zijn net;

10° de terbeschikkingstelling, installatie, activering, desactivering,
het onderhoud en herstel van tellers op toegangspunten van het net;

11° het opmeten van de meterstanden op de toegangspunten van zijn
net, de definitie van de injectie en afname van de onderliggende
netgebruikers en de verwerking en bewaring van deze gegevens;

12° de mededeling van de noodzakelijke gegevens aan de elektrici-
teitsproducenten, de verantwoordelijken voor het evenwicht, de tus-
senpersonen, de leveranciers, de leveranciers van energiediensten, de
afnemers en Brugel;

13° de mededeling van noodzakelijke informatie aan de netbeheer-
ders waarop het gewestelijk tractienet spoor of het stationsnet aange-
sloten is, om een veilige en efficiënte uitbating, een gecoördineerde
ontwikkeling en een goede interactie tussen de netten te garanderen.

De beheerder van een gewestelijk tractienet spoor of stationsnet kan
de taken vermeld onder punt 8° tot 13° van het voorgaand lid in
onderaanneming toevertrouwen aan de distributienetbeheerder. ».
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Art. 20. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een artikel 23ter inge-
voegd dat als volgt luidt :

« Art. 23ter. De beheerders van het gewestelijk tractienet spoor of het
stationsnet hebben de volgende verplichtingen :

1° zich in het kader van deze functie onthouden van discriminatie
tussen de gebruikers van hun net en redelijke, transparante en
niet-discriminerende tarieven toepassen;

2° de aansluiting en de toegang tot hun net vorm geven via een
contract met de gebruikers van hun net. Dit contract vermeldt onder
meer :

a) de technische minimumvereisten voor het ontwerp en de werking
van de installaties aangesloten op het gewestelijk tractienet spoor of het
stationsnet, de maximumvermogens van de aansluiting en de kenmer-
ken van de geleverde toevoer;

b) de commerciële modaliteiten van de aansluiting op het net en de
toegang ertoe;

c) de voorwaarden voor het afsluiten van de aansluiting bij
niet-naleving van de contractuele verbintenissen of omwille van de
veiligheid van het net;

3° aan de gebruikers van het gewestelijk tractienet spoor of het
stationsnet dat ze beheren :

a) een duidelijke en gedetailleerde factuur overmaken, op basis van
hun verbruik, conform een door Brugel goedgekeurd factuurmodel;

b) een evenwichtige spreiding op hun facturen van de meerkosten
voor transport, regionaal transport en distributie die op de facturen
worden toegepast; de methodologie die voor deze verdeling wordt
toegepast, moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan Brugel;

c) de mededeling van hun relevante verbruiksgegevens en de
informatie die daadwerkelijke toegang tot het net mogelijk maakt;

4° de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie van
netgebruikers waarvan ze in het kader van hun activiteiten kennis
zouden nemen bewaren;

5° de uitbating en het onderhoud van het net waarvoor ze werden
aangeduid garanderen, in economisch aanvaardbare omstandigheden,
om de veiligheid en de continuïteit in de bevoorrading te garanderen. ».

Art. 21. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een artikel 23quater
ingevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 23quater. De beheerder van het gewestelijk tractienet spoor of
het stationsnet sluit een aansluitings- en toegangscontract met de
bevoegde distributienetbeheerder. ».

Art. 22. In artikel 24 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden « 1° tot 2° » vervangen door de
woorden « 1° tot 3° »;

2° in § 1 wordt punt 3° hersteld in de volgende lezing :

« 3° het nemen en uitvoeren van de nodige technische maatregelen
om toe te laten dat de elektrische bevoorrading van een oplaadpunt het
voorwerp kan uitmaken van een ander contract dan het contract voor
de levering van elektriciteit aan de woning of de lokalen waar dit
oplaadpunt gelegen is. »;

3° in § 2 worden de volgende woorden geschrapt :

« en de lokale leveranciers die geheel of gedeeltelijk in de behoeften
van hun afnemers voorzien met een elektriciteitsproductie-installatie
gelegen binnen een beperkt en goed afgebakend geografisch gebied
en/of met het privénet waaraan ze leveren ».

Art. 23. In artikel 24bis van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst van artikel 24bis wordt de § 1 en wordt als volgt
gewijzigd :

a) punt 1° wordt weggelaten;

b) de punten 9° en 10° worden vervangen door de punten 9°, 10°, 11°
en 12° die als volgt luiden :

« 9° overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in § 2, de begelei-
ding van gewestelijke en lokale besturen in het kader van het
gewestelijk project voor de invoering van zonnepanelen op de gebou-
wen van deze besturen, via informatie, adviezen, hulp bij het identifi-
ceren van kansen en de terbeschikkingstelling van deze panelen;

10° overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in § 2, de begeleiding
van gewestelijke en lokale besturen in het kader van het gewestelijk
project voor de promotie van energie-efficiëntie in de gebouwen van
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deze besturen, via adviezen, hulp bij het identificeren van kansen en
administratieve en technische ondersteuning;

11° de overname van het verschil tussen het toegepaste sociaal tarief
op grond van hoofdstuk IVbis aan een beschermde afnemer op het
regionale niveau en het toegepaste sociaal tarief uit hoofde de federale
wetgeving, wanneer het eerste hoger ligt dan het tweede en de
betrokken afnemer dit laatste tarief niet geniet ;

12° volgens de voorwaarden en de financiering bepaald door de
Regering, de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten
gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van
alternatieve brandstoffen, via adviezen, steun bij het zoeken naar
opportuniteiten en een administratief en technische helpdesk. »;

2° er wordt een § 2 ingevoegd die als volgt luidt :

« § 2. De kosten noodzakelijk voor het uitvoeren van de openbare-
dienstopdrachten bedoeld in punten 9° en 10° worden gedekt door de
middelen van het klimaatfonds, ingevoerd in punt 18° van artikel 2 van
de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van
begrotingsfondsen of door alle andere middelen die het Gewest ter
beschikking stelt van de distributienetbeheerder.

Een beheerscontract tussen het Gewest en de distributienetbeheerder
legt de lijst vast van de begunstigde lokale en gewestelijke besturen,
evenals de regels, modaliteiten en doelstellingen volgens dewelke de
distributienetbeheerder de openbaredienstopdrachten bedoeld in pun-
ten 9° en 10° die hem werden toevertrouwd uitoefent. ».

Art. 24. In dezelfde ordonnantie wordt artikel 24ter hersteld in de
volgende lezing :

« Art. 24ter, § 1er. De distributienetbeheerder installeert geleidelijk
slimme meters op het distributienet, overeenkomstig de volgende
verplichte niches, rekening houdend met het algemeen belang en voor
zover dat technisch haalbaar, financieel redelijk en evenredig is, gelet
op de potentiële energiebesparingen :

1° als een meter vervangen wordt, tenzij dit technisch niet mogelijk of
rendabel zou zijn, gelet op de geraamde potentiële besparingen op
lange termijn;

2° als er een aansluiting wordt uitgevoerd in een nieuw of een
ingrijpend gerenoveerd gebouw, zoals omschreven in richtlijn
2010/31/EU.

De distributienetbeheerder kan eveneens geleidelijk slimme meters
op het distributienet installeren, overeenkomstig de volgende priori-
taire niches vastgelegd in het investeringsplan waarvan sprake in
artikel 12, rekening houdend met het algemeen belang en voor zover
dat technisch haalbaar, financieel redelijk en evenredig is gelet op de
potentiële energiebesparingen :

1° als de gebruiker van het distributienet beschikt over een elektrisch
voertuig en dit laat weten aan de distributienetbeheerder; in dat geval
wordt in het gebouw waarin hij woont een slimme meter geplaatst;

2° als de gebruiker van het distributienet een jaarlijks verbruik heeft
van meer dan 6.000 kWh per jaar;

3° als de gebruiker van het distributienet beschikt over een opslag-
eenheid die elektriciteit opnieuw in het distributienet kan injecteren, of
over een warmtepomp;

4° als de eindafnemers hun flexibiliteit aanbieden via een aanbieder
van flexibiliteit;

5° als een gebruiker van het distributienet het vraagt, tenzij dat niet
technisch haalbaar of financieel redelijk en evenredig is gelet op de
potentiële energiebesparingen;

6° als de gebruiker van het distributienet een prosumer is of
elektriciteit opnieuw in het net kan injecteren.

Op voorwaarde dat een specifiek en transversaal onderzoek van
Brugel de economische, energetische en sociale geschiktheid van de
ontwikkeling van slimme meters aantoont voor elke niche bedoeld in
artikel 24ter, lid 1 en 2, alsook, desgevallend, voor elke nieuwe categorie
van eventuele begunstigden, en na debat in het Parlement, kan de
Regering andere situaties bepalen waarin de distributienetbeheerder
slimme meters installeert, evenals de installatiemodaliteiten ervoor.

Brugel legt dat onderzoek ter raadpleging voor aan het publiek.

§ 2. Voor de in art. 24ter, § 1, omschreven niches, mag niemand de
installatie of het onderhoud van een slimme meter weigeren. Eenmaal
een meter geplaatst is, mag niemand vragen deze weg te halen.
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De distributienetbeheerder deelt twee maanden voor de installatie-
datum aan de gebruiker van het net zijn voornemen mee om een
slimme meter te installeren. Die mededeling gaat vergezeld van
bewustmaking en informatie over de slimme meters. Daarin staan met
name nadere informatie over de kwaliteitsnormen van het product, het
elektromagnetisch zendvermogen van het product, de mogelijkheid om
het al dan niet communicerend te maken en de bepalingen die de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de
verwerking van persoonsgegevens waarborgen. De Regering bepaalt
de inhoud van de uitvoeringsbepalingen van dit communicatie-
instrument.

Voor de in § 1, eerste lid, 1° en 2° en tweede lid, 5° bedoelde
eindafnemers, mag de netbeheerder geen persoonsgegevens verzame-
len op afstand en enkel handelingen vanop afstand stellen na
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de voor het leverings-
punt geïdentificeerde eindafnemer. Die verplichting wordt ook opge-
legd als een nieuwe eindafnemer geïdentificeerd wordt op een
leveringspunt, los van de keuze van de eerder op het leveringspunt
geïdentificeerde eindafnemer. Zij is herroepbaar op gewoon verzoek
van de netgebruiker. In beide gevallen heeft zijn wens gevolg binnen
15 werkdagen. Om de rechten van de verbruiker te waarborgen, kan de
Regering de nadere regels bepalen inzake de wijze waarop de
netgebruiker zijn wens inzake het delen van zijn persoonsgegevens
meedeelt aan de netbeheerder.

Voor de in § 1, eerste lid, 1° tot 4°, en 6° bedoelde eindafnemers, kan
de netbeheerder de persoonsgegevens op afstand verzamelen. Op
grond van aan Brugel voorgelegde objectieve en niet discriminerende
criteria, kan de netbeheerder handelingen op afstand stellen om de
beveiligde werking van het net en de exploitatie ervan veilig te stellen.
De eindafnemer kan zich echter verzetten tegen het verzamelen van
persoonsgegevens op afstand, zijn wens heeft gevolg binnen 15 werk-
dagen. Om de rechten van de verbruiker te waarborgen, kan de
Regering de nadere regels bepalen inzake de wijze waarop de
netgebruiker zijn wens inzake het delen van zijn persoonsgegevens
meedeelt aan de netbeheerder.

Na een onafhankelijk en vergelijkend onderzoek dat ertoe strekt een
objectieve diagnose te stellen van de elektrogevoeligheid en de impact
ervan op de volksgezondheid in het Brussels Gewest te bepalen en dat
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de ordonnantie wordt
uitgevoerd door een comité van deskundigen, stelt de Regering, in
voorkomend geval, de gevallen en regels vast volgens welke de
distributienetbeheerder alternatieve technologische oplossingen in de
woningen aanbiedt aan eenieder die beweert elektrogevoelig te zijn en
daartoe een aanvraag indient.

§ 3. De slimme meter levert lokaal aan de netgebruiker informatie in
realtime over de elektriciteit die hij afneemt of injecteert.

Deze informatie in realtime moet gemakkelijk geëxporteerd kunnen
worden naar een informatietoepassing beschikbaar op de markt
ongeacht of de meter in modus van actieve communicatie met de
netbeheerder staat.

§ 4. De netbeheerder is, alleen of samen met één of meerdere
uitbatingsbedrijven volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd krach-
tens het technisch reglement, verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens afkomstig van de slimme meters. In die hoedanig-
heid waakt hij erover dat de slimme meters conform de toepasselijke
technische normen zijn, hij waakt eveneens over de veiligheid van het
slimme net en de mededeling van gegevens, de waarborg op de
bescherming van de privacy van de netgebruikers, met name bij de
verwerking van persoonsgegevens.

De slimme meters en netten moeten zo ontworpen worden dat
toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, versprei-
ding, bekendmaking, toegang tot en wijziging van persoonsgegevens
vermeden wordt, vanaf het ontwerp.

De distributienetbeheerder kan de informatie beschikbaar op een
slimme meter enkel verwerken om zijn wettelijke of reglementaire
opdrachten uit te voeren, met name voor de ontwikkeling van het
distributienet en voor de opsporing van en facturatie aan elektriciteits-
verbruikers die geen factuur krijgen van een leverancier.

Enkel gepaste en relevante persoonsgegevens die beperkt zijn tot het
strikt noodzakelijke met de in deze ordonnantie toegelaten doeleinden
mogen ingezameld en verwerkt worden, voor de doeleinden waarvoor
ze ingezameld werden. De Regering maakt een lijst op met deze
primaire of afgeleide gegevens.

Persoonlijke gegevens mogen niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
ze werden verzameld. In ieder geval mag deze termijn niet langer
duren dan tien jaar.
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De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt zodra hun indivi-
dualisering niet meer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Zijn verboden, alle verwerkingen van persoonlijke meetgegevens
voor de volgende doeleinden :

1° de handel in persoonlijke meetgegevens;

2° de handel in energie-informatie of -profielen die statistisch
opgesteld werden op basis van persoonlijke meetgegevens, die perio-
diek opgenomen worden door de netbeheerder en waaruit het
consumptiegedrag van de eindafnemer afgeleid kan worden;

3° het opstellen van « zwarte lijsten » van eindafnemers door de
automatische verwerking van nominatieve informatie betreffende
fraudeurs en slechte betalers.

§ 5. De Regering legt een standaard meetregime en een standaard
facturatiefrequentie vast, evenals een meetregime en een facturatief-
requentie die van toepassing zijn als de distributienetbeheerder tech-
nisch gezien geen communicatie vanop afstand kan tot stand brengen
zonder onredelijke investeringen.

De netgebruiker kiest vrij een van de meetregimes omschreven in het
technisch reglement. Onder een jaarlijks verbruik van 6.000 kWh en
ingeval hij geen prosumer is, bevat het tariefstelsel van toepassing op
het net, maximum vier tariefschijven.

§ 6. De Regering kan de situaties en voorwaarden bepalen volgens
dewelke een eindafnemer kan vragen dat de distributienetbeheerder de
gegevens betreffende zijn injectie of afname meedeelt aan een derde.

Voor de verwerking van de informatie verstrekt door de slimme
meters, moeten de eindafnemers door de distributienetbeheerder van
het volgende in kennis gesteld worden :

1° de exacte doelstellingen van de verwerking;

2° de ingezamelde en verwerkte gegevens;

3° de duur van de verwerking en de bewaring van de gegevens;

4° het feit dat hij verantwoordelijk is voor deze inzameling en
verwerking;

5° de bestemmelingen en de categorieën bestemmelingen van de
gegevens;

6° het bestaan van het recht op toegang tot en rechtzetting van de
gegevens;

7° het volledige potentieel van de meter, met name wat de
mogelijkheid betreft voor de afnemer om zijn energieverbruik te
controleren of voor de distributienetbeheerder om handelingen vanop
afstand te stellen.

Deze informatie dient op neutrale, eenvormige en duidelijke wijze
verstrekt te worden via verschillende informatiekanalen, zoals brochu-
res, brieven of websites.

Op de websites en in de aan de afnemers overhandigde documenten
moet duidelijk een contactpunt vermeld worden waar de betrokken
personen voornoemde rechten inzake privacy kunnen uitoefenen.

§ 7. De distributienetbeheerder kan vanop afstand de slimme meter
van een afnemer openen, afsluiten of het vermogen ervan beperken,
met strikte inachtneming van de voorwaarden en procedures vastge-
legd in hoofdstuk IVbis van deze ordonnantie of in uitvoering ervan en,
als het gaat om een residentiële afnemer, van Boek VI van het Wetboek
van economisch recht en van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De distributienetbeheerder mag enkel op werkdagen een
slimme meter openen of afsluiten vanop afstand.

De Regering legt de andere technische handelingen vast die de
distributienetbeheerder vanop afstand op een slimme meter kan
uitvoeren en de situaties waarin de distributienetbeheerder, om zijn
wettelijke en reglementaire opdrachten uit te voeren, bepaalde hande-
lingen vanop afstand kan stellen. De gebruiker wordt in alle gevallen
geïnformeerd over de redenen van die tussenkomst. ».

Art. 25. In artikel 25bis, § 3, van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « De leveranciers » vervangen door de woorden « Brugel, de
leveranciers ».

Art. 26. In artikel 25ter van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst van artikel 25ter wordt § 1 en wordt als volgt
gewijzigd :

a) het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Deze verplichting berust op de leverancier voor alle soorten
meetregimes. »;
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b) het derde tot en met het zesde lid worden geschrapt;

2° er wordt een § 2 ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2. De leveranciers delen de algemene voorwaarden alsook elke
wijziging daarvan inzake de leveringscontracten mee aan Brugel, zodat
de regulator hun conformiteit met de Brusselse wetgeving kan
controleren.

Indien de in het vorige lid opgesomde documenten niet worden
bezorgd, worden sancties voorzien. De Regering legt de modaliteiten
daarvan vast. ».

Art. 27. In artikel 25sexies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt als volgt gewijzigd :

a) in de vierde zin worden de woorden « met name om hem toe te
laten de bijstand ervan te genieten bij het onderhandelen over zijn
afbetalingsplan, » ingevoegd na de woorden « het O.C.M.W. van de
gemeente waar het leveringspunt zich bevindt in te lichten, »;

b) de volgende zinnen worden toegevoegd :

« Deze mededeling gebeurt in de vorm van een listing met de
contactgegevens van de betrokken afnemers van de leverancier,
opgesteld overeenkomstig het door Brugel vastgelegde model en met
de door hem vastgelegde frequentie. De leverancier deelt het gezin zijn
voorstel van afbetalingsplan schriftelijk mee, indien het gezin hem
daarom verzoekt; hij deelt het gezin het tussen hen overeengekomen
afbetalingsplan ambtshalve schriftelijk mee. »;

c) de volgende leden worden toegevoegd :

« Het redelijk karakter van het afbetalingsplan, met name de duur en
het bedrag van de gespreide betalingen, wordt beoordeeld in functie
van het evenwicht dat het tot stand doet komen tussen het belang van
de leverancier om zijn schuld terugbetaald te krijgen binnen een
redelijke termijn en het belang van de afnemer om zijn schuld te
vereffenen binnen een termijn die aangepast is aan zijn financiële
situatie. Een afbetalingsplan is niet redelijk als het de afnemer en zijn
gezin niet in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden.
Brugel bepaalt de minimuminformatie die elk afbetalingsplan moet
vermelden.

Bij overdracht van schuldvordering door de leverancier :

1° de overdracht is slechts tegenwerpelijk aan de overgedragen
schuldenaar vanaf het ogenblik dat de overgedragen schuldenaar
hiervan per aangetekende brief in kennis werd gesteld of door hem
werd erkend. Ingeval een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, moet
de kennisgeving gebeuren twee maanden voordat de overnemer een
gerechtelijke procedure tegen hem kan instellen;

2° de overnemer blijft gebonden aan dezelfde verplichtingen als de
overdrager met inbegrip van die opgelegd in deze ordonnantie en in de
artikelen 591, 215° en 628, 25° van het Gerechtelijk Wetboek;

3° de overnemer blijft gebonden aan zijn informatieplicht, zowel ten
overstaan van de overdrager als van de eindafnemer. »;

2° in § 4 wordt het vierde lid als volgt gewijzigd :

a) het woord « indien » wordt vervangen door het woord « wan-
neer »;

b) de woorden « die door een leverancier belast wordt » worden
vervangen door de woorden « door een leverancier belast wordt »;

c) de woorden « waarop hij een verbreken van de zegels heeft »
worden vervangen door de woorden « hij een verbreken van de zegels
heeft »;

d) de woorden « de aanwezigheid van een afnemer heeft opgemerkt
tijdens zijn plaatsbezoek, nodigt hij deze uit » worden vervangen door
de woorden « hij voert een kort onderzoek ter plaatse uit om de
eventuele aanwezigheid van een verbruiker vast te stellen. Als hij een
dergelijke aanwezigheid opmerkt, nodigt hij de verbruiker uit »;

e) de volgende zin wordt toegevoegd :

« De modaliteiten van het onderzoek ter plaatse worden door Brugel
en de distributienetbeheerder in onderling overleg bepaald. »;

3° paragraaf 5 wordt als volgt gewijzigd :

a) in het eerste lid worden de woorden « en deelt hem het volledige
dossier van de afnemer mee » weggelaten;

b) het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : « Binnen de
veertien dagen na de vraag van het betrokken O.C.M.W. bezorgt de
leverancier deze laatste het volledige dossier van de afnemer. »;

c) in het derde lid worden de woorden « of gecontroleerde mechani-
sche ventilatie » ingevoegd na de woorden « van een verwarmingssys-
teem »;
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d) in hetzelfde lid worden de woorden « , voor een periode die het
bepaalt en die zes maanden niet mag overschrijden, » geschrapt;

e) in hetzelfde lid worden de woorden « , met een plafond van
4 600 watt » geschrapt.

Art. 28. In artikel 25septies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 4 worden de woorden « indien er nog geen vermogens-
begrenzer werd geplaatst, plaatst een begrenzer van 2.300 watt behalve
de in artikel 25sexies, § 5, derde lid bedoelde gevallen » vervangen door
de woorden « en verwijdert elke reeds geplaatste vermogensbegren-
zer »;

2° in § 6 worden de woorden « op regelmatige tijdstippen » vervan-
gen door de woorden « maximaal één keer per jaar »;

3° in het laatste lid van § 6, worden de woorden « in septem-
ber 2012 maakt het Brussels Parlement een kwalitatieve en kwantita-
tieve evaluatie van de uitvoering van dit artikel. » vervangen door de
woorden « in mei 2020 maakt het Brussels Parlement een kwalitatieve
en kwantitatieve evaluatie van de uitvoering van dit artikel. Het
Brussels Parlement verricht die evaluatie om de vier jaar en vooraf-
gaand aan elke wijziging van de bescherming die de kwetsbare
gebruiker geniet. ».

Art. 29. In artikel 25octies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 5 wordt vervangen door de volgende paragraaf :

« § 5. Voor het geval dat het gezin op het adres van het verbruik is
gedomicilieerd, kan de leverancier slechts laten overgaan tot de
afsluiting één maand na enerzijds de betekening aan het gezin van het
vonnis van ontbinding en anderzijds de mededeling via schriftelijke of
elektronische weg van zijn beslissing om over te gaan tot deze
afsluiting in uitvoering van dit vonnis aan het O.C.M.W. van de
gemeente waar zijn afnemer gedomicilieerd is, tenzij het gezin
voordien de mededeling van zijn naam in toepassing van arti-
kel 25sexies, § 1, geweigerd zou hebben. »;

2° in § 6, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zinnen :
« Dat verbod op het afsluiten van een gezin heeft betrekking op de
afsluitingsaanvragen na machtiging door de vrederechter en de
aanvragen voor de afsluiting van een afnamepunt waarvoor het
contract afloopt tijdens de winterperiode. Dit verbod tot afsluiting heeft
geen betrekking op afsluitingen om veiligheidsredenen. Wanneer de
reden voor de aanvraag tot afsluiting van een afnamepunt het aflopen
van het contract tijdens de winterperiode is, zijn de volgende bijzon-
dere regels van toepassing :

1) aan het einde van de winterperiode wordt de afsluitingsaanvraag
uitgevoerd, tenzij de afnemer over een nieuw leveringscontract voor
het desbetreffende afnamepunt beschikt;

2) de noodleverancier past het sociaal tarief toe voor de levering van
elektriciteit. »;

3° in § 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht;

a) in het tweede lid worden de volgende zinnen geschrapt :

« De toegang tot het specifiek sociaal tarief bedoeld in arti-
kel 25tredecies wordt gehandhaafd, behalve indien de beschermde
afnemer zijn afbetalingsplan niet naleeft gedurende zes maanden of
opzettelijk, op welke manier dan ook, de distributienetbeheerder
verhindert om over te gaan tot de plaatsing van een vermogensbegren-
zer. De noodleverancier hanteert dan de maximumprijzen die door de
federale wetgeving bepaald zijn voor de levering van elektriciteit door
de distributienetbeheerders. »;

b) na de zin « De noodleverancier brengt het O.C.M.W. hiervan op de
hoogte », wordt de volgende zin ingevoegd :

« Als de beschermde afnemer gedurende zes opeenvolgende maan-
den zijn afbetalingsplan na de plaatsing van een vermogensbegrenzer
naleeft en zijn leveringen betaalt aan de noodleverancier, kan hij aan de
leverancier vragen deze begrenzer te verwijderen. ».

Art. 30. In artikel 25decies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « , per aangetekende brief of elektronisch, » worden
ingevoegd vóór de woorden « of van opname die aan deze werd
gevraagd »;

2° de woorden « houdt de netbeheerder rekening met de stand die
bezorgd wordt door de nieuwe bewoner aan de hand van een foto van
de meter genomen op de dag dat hij op de plaats aankomt » worden
ingevoegd vóór de woorden « de schatting van de effectieve stand » »;

3° de woorden « en op verzoek van het gezin » te schrappen.
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Art. 31. In artikel 25undecies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « wordt in herinnering
gebracht op elke » vervangen door de woorden « evenals de contact-
gegevens van het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsconsu-
menten van artikel 33bis worden vermeld op iedere factuur, »;

2° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin na de woorden
« een model bepaald door de Regering. » : « Deze documenten omvat-
ten ook een exacte en gedetailleerde afrekening van alle van de
verbruiker geëiste bedragen, volgens een door Brugel vastgelegd
model, inclusief de forfaitaire bedragen geëist bij wijze van kosten voor
de herinnering en de ingebrekestelling, in uitvoering van arti-
kel 25sexies, § 2. »;

3° de laatste zin vormt een nieuw lid.

Art. 32. In artikel 25quattuordecies van dezelfde ordonnantie worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in punt 6° wordt het woord « aggregator » vervangen door de
woorden « leverancier van flexibiliteitsdiensten »;

b) in punt 7° worden de woorden « of een slimme meter » ingevoegd
na de woorden « met een elektronische meter »;

2° paragraaf 5 wordt geschrapt.

Art. 33. In artikel 25sexiesdecies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst wordt § 2;

2° er wordt een § 1 ingevoegd die als volgt luidt :

« § 1. De Regering kan de leveranciers, bij wijze van openbaredienst-
verplichting, verplichten de doelstellingen en de prestatie-indicatoren
met betrekking tot hun prestaties na te leven, in functie van het aantal
door hen beleverde afnemers, op basis van een voorstel dat door Brugel
wordt geformuleerd na overleg met de leveranciers. Brugel controleert
of deze doelstellingen worden nagekomen en publiceert elk jaar op zijn
website de respectievelijke prestaties van elke leverancier ten opzichte
van deze doelstellingen. ».

Art. 34. Artikel 25vicies van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

Art. 35. In § 4 van artikel 26 van dezelfde ordonnantie worden de
laatste twee zinnen vervangen door de volgende zinnen :

« Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de con-
sumptieprijsindex. De herziening gebeurt een keer per jaar, op
1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is,
volgens de volgende formule :

Het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een
coëfficiënt verkregen door de consumptieprijsindex van de
maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de
loop waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemid-
delde van de consumptieprijsindexen van het jaar 2001. ».

Art. 36. In hoofdstuk IVbis van dezelfde ordonnantie wordt een
artikel 26bis ingevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 26bis. De basisprincipes voor flexibiliteit gebruikt in een
georganiseerde energiemarkt respecteren de volgende beginselen :

1° onverminderd de technische voorschriften opgelegd door de
bevoegde overheid, heeft elke eindafnemer het recht om via zijn
leverancier of een flexibiliteitsdienstverstrekker van zijn keuze vraag-
flexibiliteit te valoriseren;

2° elke leverancier van flexibiliteitsdienst dient de verantwoordelijk-
heid voor het evenwicht van de flexibiliteit die hij beheert toe te
vertrouwen aan een evenwichtsverantwoordelijke;

3° de distributienetbeheerder beheert de meetgegevens voor het
valoriseren van de vraagflexibiliteit van de eindafnemer;

4° eindafnemers die hun flexibiliteit aanbieden en andere eindafne-
mers worden op een niet discriminerende wijze behandeld. ».

Art. 37. In hoofdstuk IVbis van dezelfde ordonnantie wordt een
artikel 26ter ingevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 26ter. De netbeheerder kan op basis van objectieve, transpa-
rante en niet-discriminerende criteria de activering van de flexibiliteit
beletten of beperken voor een bepaalde duur, met een naar behoren
gemotiveerde beslissing. ».
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Art. 38. In artikel 27 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. Om te kunnen genieten van garanties van oorsprong en,
desgevallend, van groenestroomcertificaten, maakt de installatie voor
de productie van groene stroom op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het voorwerp uit van een voorafgaande certifi-
catie. De Regering bepaalt de criteria, de procedure en de modaliteiten
van deze certificatie. »;

2° in § 2bis worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in de eerste zin worden de woorden « groene stroom » ingevoegd
na de term « MWh »;

b) in de laatste zin wordt het woord « jaarlijks » vervangen door het
woord « periodiek »;

3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « aankoop, tegen de marktprijs en binnen de grenzen
van zijn behoeften, » worden vervangen door de woorden « zijn beste
aanbod doen voor de aankoop »;

b) de woorden « door installaties die gevestigd zijn op het grondge-
bied dat ze van stroom voorzien. Boven zijn behoeften wordt de
verplichting overgedragen op de andere leveranciers. De Regering kan
de criteria en de procedures bepalen inzake referentie naar de
marktprijs waarvan sprake in het vorige lid » worden vervangen door
de woorden « Het mag geen negatief aanbod of nulprijs betreffen. ».

Art. 39. In § 1 van artikel 28 van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de eerste zin worden de woorden « alsook hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling » geschrapt;

2° in de vierde zin worden de woorden « alsook de procedure voor
de certificering van de installaties van de groene elektriciteit en
warmtekrachtkoppelingseenheden » geschrapt.

Art. 40. In artikel 30bis van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) punt 6° wordt hersteld in de volgende lezing :

« 6° een advies verstrekken betreffende de erkenning van een
gewestelijk tractienet spoor of een stationsnet; »;

b) punt 17° wordt vervangen door een nieuw punt 17°, als volgt
opgesteld :

« 17° toezien op de prestatie-indicatoren die werden vastgelegd op
grond van artikel 12, § 4; »;

c) de volgende punten 22° en 23° worden toegevoegd :

« 22° de toegang tot, de deelname en de ontwikkeling van flexibili-
teitsdiensten faciliteren;

23° waken over de correcte toepassing van de tarieven voor de gas-
en elektriciteitsdistributie die ze heeft goedgekeurd door de distribu-
tienetbeheerder en de leveranciers, overeenkomstig de bepalingen van
afdeling IIquater van deze ordonnantie en van hoofdstuk IIIbis van de
ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de
gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »;

2° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in punt 2° wordt de volgende zin ingevoegd na de woorden
« goede werking van de markt » :

« Hiertoe kan het de prestatiedoelstellingen van de marktspelers
vastleggen. »;

b) in punt 3° worden de woorden « inclusief de beheerders van het
gewestelijk tractienet spoor of het stationsnet » ingevoegd na de
woorden « opvragen bij de beheerders »;

c) in punt 3° worden de woorden « hun net aan » ingevoegd na de
woorden « weigering toegang te geven aan »;

d) punt 3° wordt aangevuld met de volgende woorden :

« en om de prestatiedoelstellingen overeenkomstig punt 2° vast te
leggen »;

3° er wordt een nieuwe § 5 ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 5. Brugel maakt elk jaar ten laatste op 1 september zijn jaarverslag,
zoals bedoeld in § 2, punt 9, over aan het Parlement, evenals een staat
van zijn werkingskosten en de wijze waarop deze gedekt worden,
inclusief een overzicht van activa/passiva en het verslag van het
Rekenhof.
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Dat jaarverslag wordt jaarlijks aan het Parlement voorgelegd. Indien
tijdens het jaar waarop het verslag betrekking heeft, wijzigingen in het
technisch reglement worden aangebracht, geeft Brugel een gedetail-
leerde toelichting van die wijzingen en van de redenen tot wijziging. »;

4° er worden een § 6 en een § 7 ingevoegd, die als volgt luiden :

« § 6. De raad van bestuur beschikt over alle beheersbevoegdheden
op het vlak van materies die onder de bevoegdheid van Brugel
ressorteren.

De raad van bestuur kan de uitoefening van een van zijn bevoegd-
heden inzake dagelijks beheer uitbesteden aan de aangeduide coördi-
nator conform § 2. De volgende bevoegdheden kunnen in geen geval
worden gedelegeerd :

1° de goedkeuring van het ontwerp van begroting en rekeningen;

2° de opmaak en goedkeuring van het personeelsplan;

3° de opmaak en vastlegging van de tariefstructuur;

4° de vastlegging en de wijzigingen van de tarifaire methodologieën,
de goedkeuring van de tarieven en de tariefsaldi;

5° de uitoefening van de administratieve sancties en de vastlegging
van de penaliteiten;

6° het voorstellen van wijzigingen, de wijziging en de goedkeuring
van de technische reglementen;

7° de goedkeuring van het advies over de programmavoorstellen en
de opdrachtverslagen van de openbaredienstopdracht van distributie-
netbeheerder;

8° de goedkeuring van alle adviezen, studies, onderzoek, voorstel of
beslissing;

9° de goedkeuring van de adviezen inzake de investeringsplannen;

10° het vetorecht tegen de beslissingen die genomen werden binnen
het samenwerkingsplatform beoogd in artikel 9ter;

11° het afleveren, transfereren, vernieuwen of intrekken van een
licentie voor levering of van een licentie voor levering van flexibiliteits-
diensten;

12° de vertegenwoordiging van Brugel ten aanzien van de perska-
nalen.

§ 7. De raad van bestuur duidt een coördinator aan onder de leden
van het leidinggevende personeel. De coördinator neemt alle nodige
organisatorische maatregelen voor de goede werking van Brugel en de
correcte uitvoering van zijn taken. Hij oefent tevens de bevoegdheden
uit die hem worden toevertrouwd door de raad van bestuur onder
toezicht van deze laatste. ».

Art. 41. In artikel 30quinquies, § 2, tweede lid, van dezelfde ordon-
nantie worden de woorden « een functie in Brugel of in Leefmilieu
Brussel of elke andere instelling van openbaar nut van type A van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, » ingevoegd na de woorden « lid van
een ministerieel kabinet of lid van een parlementaire vergadering, ».

Art. 42. In artikel 30nonies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in punt 1°, wordt het woord « en » vervangen door een komma;

b) in punt 1° worden de woorden « en van de geldende MIG »
ingevoegd na de woorden « uitvoeringsbesluiten »;

c) in punt 2° wordt het woord « en » achter de woorden « haar
uitvoeringsbesluiten » vervangen door het woord « ,van »;

d) in punt 2° worden de woorden « en van de geldende MIG »
ingevoegd na de woorden « uitvoeringsbesluiten »;

e) in punt 4° worden de woorden « , van een leverancier van
flexibiliteitsdiensten » ingevoegd na de woorden « activiteiten van een
leverancier »;

f) in punt 4° worden de woorden « of van elk bedrijf actief in de
elektriciteits- of gassector » ingevoegd na het woord « tussenpersoon »;

g) in punt 5° worden de woorden « ; dit met uitzondering van deze
die betrekking hebben op burgerlijke rechten » geschrapt;

h) er wordt een nieuw punt 6° toegevoegd, dat als volgt luidt :
« 6° betreffende de klachten over het gewestelijk tractienet spoor en het
stationsnet. »;

2° de volgende twee paragrafen worden toegevoegd :

« § 3. Er kan beroep ingediend worden tegen de beslissingen van de
geschillendienst bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. »;
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« § 4. De Geschillendienst kan in het algemeen belang zijn expertise
aanbieden aan de hoven en rechtbank die hierom verzoeken. ».

Art. 43. In artikel 32, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « of van de technische reglementen » ingevoegd tussen de
woorden « of de uitvoeringsbesluiten ervan » en de woorden « binnen
de termijn die Brugel bepaalt ».

Art. 44. In § 2 van artikel 32bis van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » vervangen door het woord « zestig ».

Art. 45. In § 2 van artikel 32ter van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » vervangen door het woord « zestig ».

Art. 46. In § 2 van artikel 32quater van dezelfde ordonnantie wordt
het woord « dertig » vervangen door het woord « zestig ».

Art. 47. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuwe afdeling 3bis
ingevoegd onder de titel « Schadevergoeding verschuldigd door de
netbeheerder in geval van onregelmatige beslissing voor het weigeren
of beperken van de activering van de vraagflexibiliteit ».

Art. 48. In de afdeling 3bis ingevoegd door het artikel 47, wordt een
artikel 32unsexies ingevoegd dat als volgt is opgesteld :

« Art. 32unsexies. Ingeval de netbeheerder beslist om de activering te
weigeren of te beperken van de vraagflexibiliteit van een eindafnemer,
en dit in strijd met artikel 26ter, maakt het verlies opgelopen door de
eindafnemer vanwege deze beslissing het voorwerp uit van een
schadevergoeding door de netbeheerder conform de modaliteiten
vastgelegd door de Regering, na advies van Brugel. ».

Art. 49. In artikel 32septies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een nieuwe § 1bis ingevoegd, die als volgt luidt :

« § 1bis. Elke plaatsing of elk behoud van een vermogensbegrenzer
die de voorschriften van deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten
schendt ten gevolge van een administratieve fout begaan door de
leverancier, verplicht deze laatste om aan de eindafnemer een for-
faitaire schadevergoeding te betalen van 75 euro per dag, tot de
begrenzer weggehaald wordt, met een maximumbedrag van 1.125 euro.
De kosten voor de plaatsing en de verwijdering van de begrenzer
worden eveneens gedragen door de leverancier in kwestie en mogen
niet doorgerekend worden aan de betrokken eindafnemer. »;

2° in § 2 worden de woorden « het geval bedoeld in § 1 » vervangen
door de woorden « de gevallen bedoeld in §§ 1 en 1bis »;

3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht;

a) in het eerste lid, het woord « dertig » wordt vervangen door het
woord « zestig »;

b) er wordt een nieuw punt 1bis ingevoegd dat als volgt luidt :

« 1bis de plaatsing van een vermogensbegrenzer bij vergissing of van
de kennisname door de eindafnemer van de vergissing bij het behoud
van een vermogensbegrenzer; ».

Art. 50. In § 2 van artikel 32octies van dezelfde ordonnantie wordt
het woord « dertig » vervangen door het woord « zestig ».

Art. 51. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw artikel 32decies
ingevoegd dat als volgt is opgesteld :

« Art. 32decies. Onverminderd de bepalingen van het technisch
reglement voor het beheer van het distributienet betreffende de
informatie-uitwisseling en behalve in gevallen waarin de verplichting
van aangetekende zending geldt, mogen alle betalingsherinneringen,
ontvangstbewijzen, communicaties, mededelingen of andere informatie-
uitwisselingen voorzien in deze ordonnantie per e-mail worden
verstuurd, tenzij uitdrukkelijk verzet van de bestemmelingen. ».

Art. 52. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw artikel 32undecies
ingevoegd dat als volgt is opgesteld :

« Art. 32undecies. Alle vormen van verwerking van persoonsgege-
vens die plaatsvinden in uitvoering van deze ordonnantie moeten in
overeenstemming zijn met de toepasselijke reglementering met betrek-
king tot de bescherming van persoonsgegevens. ».

Art. 53. In dezelfde ordonnantie wordt artikel 37 hersteld in de
volgende lezing :

« Art. 37. De distributienetbeheerder ziet erop toe dat de slimme
meters die voor de inwerkingtreding van artikel 24ter geplaatst werden
conform dit artikel zijn bij het verstrijken van de termijn bepaald door
de Regering. ».

Art. 54. In dezelfde ordonnantie wordt de bestaande bijlage bijlage 1
en wordt een tweede bijlage toegevoegd met als titel « Bijlage 2
betreffende hoogrenderende warmtekrachtkoppeling ».
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TITEL III — Wijzigingen aan de ordonnantie van 1 april 2004 betref-
fende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en
houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende
de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest

Art. 55. In artikel 3 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende
de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een punt 20bis ingevoegd dat als volgt luidt :

« 20bis slimme meter : een elektronisch systeem dat het gasverbruik
kan meten en informatie toevoegt die een klassieke meter niet verstrekt,
en die gegevens kan overmaken en ontvangen door gebruik van een
elektronische communicatievorm; »;

2° er wordt een punt 20ter ingevoegd dat als volgt luidt :

« 20ter slim net : geavanceerd energienetwerk dat in het algemeen is
samengesteld uit bidirectionele communicatiesystemen, slimme meters
en systemen voor de opvolging en controle van de werking van het
netwerk; ».

Art. 56. Aan artikel 5, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « van de veiligheid van goederen en personen, »
worden ingevoegd tussen de woorden « met inachtname van het
milieubehoud, » en de woorden « van energie-efficiëntie »;

2° in punt 8° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) het woord « desgevallend, » wordt geschrapt;

b) de woorden « de omzetting van rijk gas naar arm gas en de
desbetreffende interconnecties » worden vervangen door de woorden
« de aanpassing van het net met het oog op de omzetting van arm naar
rijk gas »;

3° in punt 9° worden de woorden « alsook de faciliteiten die
noodzakelijk zijn voor de invoering van slimme meetsystemen. De
Regering stelt de termijnen en regels voor de eventuele implementatie
van intelligente meetsystemen vast » geschrapt.

Art. 57. In artikel 7, van dezelfde ordonnantie, wordt § 3 hersteld in
de volgende lezing :

« § 3. Als de taken gedelegeerd worden aan de uitbatingsbedrijven
bedoeld in § 2, geeft de distributienetbeheerder Brugel toegang tot de
rekeningen, facturen en het budget van deze bedragen binnen de
grenzen van de controle die hij alleen of gezamenlijk met andere over
deze uitoefent; Brugel mag hem alle noodzakelijke en relevante
informatie vragen over de voorwaarden voor de uitbating of voor de
uitvoering van de gedelegeerde verplichtingen en opdrachten. ».

Art. 58. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de eerste vier leden worden vervangen door de zes volgende
leden :

« De netbeheerder werkt een voorstel van technisch reglement uit
voor het beheer van zijn eigen net en de toegang hiertoe en legt dit ter
goedkeuring voor aan Brugel.

Brugel legt het voorstel van technisch reglement voor advies voor
aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële
gebruikers van het net en de Raad. Die adviezen worden binnen dertig
dagen uitgebracht.

Brugel brengt dit voorstel ter informatie ter kennis van de Regering.
Vervolgens keurt het het technisch reglement goed, na onderzoek van
het voorstel en de resultaten van het raadplegingsproces. Er kunnen
wijzigingen aan de geldende technische reglementen voorgesteld
worden aan Brugel door de Regering of door de netbeheerder voor het
net waarvoor hij verantwoordelijk is.

Wanneer een voorstel tot wijziging van een technisch reglement
afkomstig is van de Regering, legt Brugel dit voor advies voor aan de
netbeheerder. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn
advies over te maken aan Brugel.

Brugel spreekt zich vervolgens uit over de voorgestelde wijzigingen
en keurt ze desgevallend volledig of gedeeltelijk goed.

Wanneer Brugel op basis van klachten of op grond van haar eigen
waarnemingen, een slechte werking of een weinig efficiënte werking
identificeert met betrekking tot de uitvoering van een of ander
technisch reglement, of om enige andere wettige reden, kan Brugel

73102 BELGISCH STAATSBLAD — 20.09.2018 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
d.

d.
 2
0-
09

-2
01
8



voorstellen een technisch reglement te wijzigen. In dit geval stelt het
een lijst met aan te brengen wijzigingen op; Brugel legt deze lijst ter
advies voor aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of
potentiële gebruikers van het net en de Raad. Die adviezen worden
binnen dertig dagen uitgebracht; ze brengt deze lijst ter informatie ter
kennis aan de Regering en legt ze voor advies voor aan de netbeheer-
der. Deze beschikt over een termijn van twee maand om zijn advies
over te maken aan Brugel. Brugel keurt binnen de maand na het advies
van de netbeheerder of na het verstrijken van de termijn die hem werd
toegekend om zijn advies te verstrekken al deze wijzigingen of een deel
ervan goed, al naargelang het geval. »;

2° het vijfde lid wordt het zevende lid;

3° het zesde lid wordt het achtste lid;

4° in het nieuwe achtste lid wordt er een punt 14° ingevoegd dat als
volgt luidt :

« 14° de modaliteiten voor de berekening, schatting en facturatie
door de netbeheerder van het niet door een leverancier gefactureerde
elektriciteitsverbruik, op basis van gereguleerde tarieven die voldoen
aan de voorwaarden vastgelegd in art. 10ter, punt 17°; »;

5° het voorlaatste lid wordt vervangen door wat volgt :

« Na goedkeuring ervan door de distributienetbeheerder en na
overleg met de leveranciers, kan Brugel een vetorecht inbrengen tegen
de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de datum van inwerkingtreding ervan. Brugel overlegt met de
distributienetbeheerder, de leveranciers en de andere actoren waarop
de MIG van toepassing is, in het kader van een samenwerkingsplat-
form waarop al deze actoren en netbeheerders vertegenwoordigd zijn.
Elke toepasselijke wijziging aan de MIG kan het voorwerp zijn van een
veto door Brugel binnen de twee maanden die volgen op de kennis-
geving ervan.

De netbeheerder wendt alle gepaste middelen aan om zich van de
optimale werking van het platform voor de samenwerking met de
marktactoren en de goede uitvoering van de in deze MIG voorziene
processen te vergewissen. »;

6° het laatste lid wordt vervangen door wat volgt :

« De technische reglementen worden gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op de website van Brugel en de netbeheerder. Brugel en de
distributienetbeheerder komen overeen over de voorwaarden voor het
opstellen en het publiceren van een gevulgariseerde versie van het
technisch reglement voor de residentiële consumenten wat betreft de
bepalingen die op hen van toepassing zijn. De technische reglementen
en de MIG zijn in elk geval compatibel met de bepalingen van deze
ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. ».

Art. 59. Artikel 9bis van dezelfde ordonnantie wordt met het
volgende lid aangevuld :

« De leverancier is verantwoordelijk voor de toegang tot het net
gerealiseerd door de distributienetbeheerder, overeenkomstig een naar
behoren geformuleerde vraag van zijn kant, om een leveringscontract
of zijn wettelijke verbintenis als leverancier uit te oefenen. ».

Art. 60. In artikel 10 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in de eerste zin worden de woorden « van de veiligheid van
goederen en personen, » ingevoegd tussen de woorden « rekening
houdend met het leefmilieu, » en de woorden »,de energie-efficiëntie »;

b) de eerste zin wordt aangevuld met de volgende woorden;

« , volgens de procedures voorzien in § 3 »;

c) in de derde zin worden de woorden « procedure voor de indiening
en » geschrapt;

d) in punt 9° worden de woorden « van intelligente meetsystemen »
vervangen door de woorden « slimme meters »;

e) in punt 9°, worden de woorden « evenals de voor de eventuele
uitrol van deze meters prioritair geïdentificeerde niches » toegevoegd;

f) in het 2° worden de woorden « scenario’s voor de ontwikkeling van
voertuigen op aardgas (CNG) en de bijbehorende stations » ingevoegd
tussen de woorden « de levering » en de woorden « het verbruik en de
uitwisselingen »;

2° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in het eerste lid worden de woorden « 15 september » vervangen
door de woorden « 31 mei; »;
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b) de volgende zinnen worden geschrapt : « Na advies van Brugel,
dat ook rekening houdt met de relaties tussen de gas- en de
elektriciteitsmarkt en tussen de markten van arm en rijk aardgas,
worden deze voorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering.

Bij gebrek aan een beslissing van uiterlijk drie en een halve maand na
de indiening van de voorstellen van investeringsplan, worden de
voorstellen van investeringsplannen geacht goedgekeurd te zijn, en is
de netbeheerder gebonden door de investeringen. »;

c) de volgende leden worden toegevoegd voor de zin « Brugel houdt
toezicht op en evalueert de uitvoering van het vijfjarige investerings-
plan. », dat een nieuw lid wordt :

« Brugel deelt de netbeheerder ten laatste op 15 juli van hetzelfde jaar
zijn voorafgaande opmerkingen over het ontwerpplan mee. De netbe-
heerder werkt zijn definitief ontwerp van investeringsplan uit op basis
van de voorafgaande opmerkingen van Brugel en bezorgt dit aan
Brugel voor 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar
waarop het plan betrekking heeft. Brugel gaat over tot de raadpleging
van de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële
gebruikers van het net en van de Raad betreffende bepaalde aspecten
van het plan. In dit geval brengt ze de betrokken netbeheerder hiervan
op de hoogte.

Brugel maakt ten laatste op 30 oktober van hetzelfde jaar het
definitief ontwerp van plan aan de Regering ter goedkeuring over,
samen met zijn advies en de resultaten van de openbare raadpleging.
Voor zijn advies gaat Brugel met name na of de investeringen die
voorzien zijn in dit ontwerpplan alle investeringsbehoeften dekken die
tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of dit plan overeenkomt met
het tienjarige netontwikkelingsplan dat de gehele Europese Unie dekt.
Het houdt eveneens rekening met de relatie tussen de elektriciteits- en
de gasmarkt en tussen de markten voor arm en rijk aardgas.

Als de Regering op 31 december van hetzelfde jaar geen beslissing
genomen heeft en voor zover de documenten wel degelijk aan het
Parlement tegen ten laatste 30 oktober van hetzelfde jaar overgemaakt
zijn, wordt het definitief ontwerp van het investeringsplan geacht te
zijn goedgekeurd. »;

3° in § 4 worden de woorden « 15 mei » vervangen door de woorden
« 31 maart ».

Art. 61. In § 7 van artikel 10bis van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « is stabiel en » worden toegevoegd tussen de
woorden « Deze tariefmethodologie » en de woorden « blijft van
toepassing gedurende de hele tariefperiode »;

2° de woorden « , behoudens uitdrukkelijk transparant en niet-
discriminerend akkoord tussen Brugel en de netbeheerder » worden
geschrapt;

3° de volgende alinea wordt ingevoegd, voor de laatste alinea :

« Bij wijze van uitzondering op de regel van de stabiliteit van de
tariefmethodologie, kan Brugel na gestructureerd, gedocumenteerd en
transparant overleg met de distributienetbeheerder beslissen dat deze
wijzigingen onmiddellijk van toepassing zijn. In dat geval, motiveert
Brugel zijn beslissing in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden
die deze afwijking van de regel van tarifaire stabiliteit rechtvaar-
digen. ».

Art. 62. In artikel 10ter van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 11° wordt het woord « automatisch » vervangen door de
woorden « binnen een termijn van drie maanden te tellen vanaf »;

2° punt 17° wordt aangevuld door de volgende zinnen :

« Als deze diensten uitgevoerd worden zonder contractuele, wette-
lijke of reglementaire basis, zijn de tarieven die de eindafnemers
moeten betalen aangepast volgens het geval. De aangepaste aard van
het tarief wordt van geval tot geval bepaald in functie van de in het
technisch reglement bepaalde situaties, rekening houdend met de
elementen in feite en in rechte die tot de verstrekking van deze diensten
geleid hebben. Wanneer uit deze elementen blijkt dat de eindafnemer
hiervan opzettelijk of op een deloyale manier gebruik gemaakt heeft
zonder contractuele, wettelijke of reglementaire basis, kan een ver-
hoogde prijs op deze diensten toegepast worden. ».

Art. 63. In artikel 10quinquies van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « Hof van beroep » vervangen door het woord « Markten-
hof ».
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Art. 64. In dezelfde ordonnantie wordt artikel 17 hersteld in de
volgende lezing :

« Alle oplaadpunten voor de bevolking voorzien in de mogelijkheid
van een ad hoc herladen voor de gebruikers van voertuigen op gas
zonder contract met de gasleverancier of de exploitant in kwestie. De
regering bepaalt na advies van Brugel de criteria waaraan een
oplaadpunt voor de bevolking moet voldoen. ».

Art. 65. In artikel 18 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « 1° tot 3° » vervangen door
de woorden « 1° tot 5° »;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 4° de verspreiding van duidelijke en objectieve informatie, binnen
een gepaste termijn, over de doelstellingen nagestreefd in het plan voor
de gasomschakeling, de modaliteiten voor de uitvoering ervan en zijn
gevolgen. »;

3° er wordt een punt 5° toegevoegd dat als volgt luidt :

« 5° overeenkomstig de door de Regering bepaalde modaliteiten en
financieringen, de begeleiding van gewestelijke en lokale besturen voor
de uitrol van infrastructuur voor de distributie van alternatieve
brandstoffen, via adviezen, hulp bij het identificeren van kansen en
administratieve en technische ondersteuning. ».

Art. 66. In artikel 18bis, § 1, van dezelfde ordonnantie worden vier
nieuwe punten 5°, 6°, 7 en 8° toegevoegd die als volgt luiden :

« 5° de opstelling en de goede uitvoering van het plan voor de
aanpassing van het net met het oog op de omschakeling van het gasnet;
deze opdracht omvat met name de procedures en de planning voor de
omschakeling;

6° in het kader van de omschakeling waarvan sprake in 5°, de
financiering van de compatibiliteitscontroles en desgevallend van de
aanpassingen die dienen te gebeuren aan de toestellen van de
netgebruikers die zich in een kwetsbare of achtergestelde situatie
bevinden, zoals omschreven door de Regering;

7° de overname van het verschil tussen het sociaal tarief toegepast op
basis van hoofdstuk Vbis voor een beschermde afnemer op gewestelijk
niveau en het sociaal tarief toegepast op grond van de federale
wetgeving, ingeval het eerste hoger is dan het tweede en de afnemer er
niet kan van genieten;

8° het nemen en uitvoeren van de nodige technische maatregelen om
toe te laten dat de gasbevoorrading van een oplaadpunt het voorwerp
kan uitmaken van een ander contract dan het contract voor de levering
van gas aan de woning of de lokalen waar dit oplaadpunt gelegen is. ».

Art. 67. In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 18ter ingevoegd
dat als volgt luidt :

« 18ter. § 1. De netbeheerder kan progressief, rekening houdend met
het algemeen belang en voor zover zulks technisch mogelijk, financieel
redelijk en proportioneel is, slimme meters installeren op het distribu-
tienet, conform de volgende verplichte niches :

1° wanneer een bestaande meter wordt vervangen, tenzij zulks
technisch niet mogelijk of rendabel is, gelet op de op lange termijn
geraamde mogelijke besparingen;

2° wanneer wordt overgegaan tot de aansluiting in een nieuw
gebouw of wanneer een gebouw zwaar gerenoveerd wordt, zoals
bepaald in richtlijn 2010/31/EU.

De beheerder kan ook intelligente meters installeren op het distribu-
tienet wanneer een gebruiker erom verzoekt, tenzij zulks technisch niet
mogelijk, financieel niet redelijk en proportioneel is.

Op voorwaarde dat een specifiek en transversaal onderzoek van
Brugel de economische, energetische en sociale geschiktheid van de
ontwikkeling van slimme meters aantoont voor de in het eerste lid
bedoelde gevallen, alsook, desgevallend, voor elke nieuwe categorie
van eventuele begunstigden, en na debat in het Parlement, kan de
Regering andere situaties bepalen waarin de distributienetbeheerder
slimme meters installeert, evenals de installatiemodaliteiten ervoor.
Brugel legt dat onderzoek ter raadpleging voor aan het publiek.

§ 2. In geval van de in artikel 18, § 1 bedoelde niches, mag niemand
de installatie of het onderhoud van een slimme meter weigeren of
vragen deze weg te halen.
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De distributienetbeheerder deelt twee maanden voor de installatie-
datum aan de gebruiker van het net zijn voornemen mee om een
slimme meter te installeren. Die mededeling gaat vergezeld van
bewustmaking en informatie over de slimme meters. Daarin staan met
name nadere informatie over de kwaliteitsnormen van het product, het
elektromagnetisch zendvermogen van het product, de mogelijkheid om
het al dan niet communicerend te maken en de bepalingen die de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de
verwerking van persoonsgegevens waarborgen. De Regering bepaalt
de inhoud van de uitvoeringsbepalingen van dit communicatie-
instrument.

Voor de in § 1, 1° en 2° bedoelde eindafnemers, mag de netbeheerder
slechts persoonlijke gegevens vanop afstand verzamelen en vanop
afstand handelingen stellen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestem-
ming van de voor het leveringspunt geïdentificeerde eindafnemer. Die
verplichting geldt ook wanneer een nieuwe eindafnemer wordt
geïdentificeerd voor een leveringspunt, ongeacht de keuze van de
voorheen voor het leveringspunt geïdentificeerde eindafnemer. Die
verplichting kan worden herroepen op eenvoudig verzoek van de
netwerkgebruiker. In elk geval, sorteert dat verzoek effect binnen
15 werkdagen. Om de rechten van de verbruiker te waarborgen, kan de
regering de nadere regels vaststellen voor de mededeling, door de
netwerkgebruiker, van zijn bereidheid om zijn persoonlijke gegevens
met de netbeheerder te delen.

§ 3. De slimme meter levert lokaal aan de netgebruiker informatie in
real time over de elektriciteit die hij afneemt of injecteert. Deze
informatie in real time moet gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden
naar een informatietoepassing beschikbaar op de markt.

§ 4. De netbeheerder is, alleen of samen met één of meerdere
uitbatingsbedrijven volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd krach-
tens het technisch reglement, verantwoordelijk voor de verwerking van
de persoonsgegevens afgeleverd door de slimme meters. In die
hoedanigheid waakt hij erover dat de slimme meters conform de
toepasselijke technische normen zijn, hij waakt eveneens over de
veiligheid van het slimme net en van de mededeling van gegevens, de
waarborg op de bescherming van de privacy van de netgebruikers, met
name bij de verwerking van persoonsgegevens.

De slimme meters en netten moeten zo ontworpen worden dat
toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, versprei-
ding, bekendmaking, toegang tot en wijziging van persoonsgegevens
vermeden wordt, vanaf het ontwerp.

De netbeheerder kan de informatie beschikbaar op een slimme meter
enkel verwerken om zijn wettelijke of reglementaire opdrachten uit te
voeren, met name voor de ontwikkeling van het distributienet en voor
de opsporing van en facturatie aan elektriciteitsverbruikers die geen
factuur krijgen van een leverancier.

Enkel gepaste en relevante persoonsgegevens die niet buitensporig
zijn en beperkt tot het strikt noodzakelijke met het oog op de in deze
ordonnantie toegelaten doeleinden mogen ingezameld en verwerkt
worden voor de doelstelling waarvoor ze ingezameld werden. De
Regering stelt een lijst vast met die primaire of afgeleide gegevens.

Persoonlijke gegevens mogen niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
ze werden verzameld. In ieder geval mag deze termijn niet langer
duren dan vijf jaar.

De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt zodra hun indivi-
dualisering niet meer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Zijn verboden : alle verwerkingen van persoonlijke meetgegevens
voor de volgende doeleinden :

1° de handel in persoonlijke meetgegevens;

2° de handel in energie-informatie of -profielen die statistisch
opgesteld werden op basis van persoonlijke meetgegevens, die perio-
diek opgenomen worden door de netbeheerder en waaruit het
consumptiegedrag van de eindafnemer afgeleid kan worden;

3° het opstellen van « zwarte lijsten » van eindafnemers door de
automatische verwerking van nominatieve informatie betreffende
fraudeurs en slechte betalers.

§ 5. De Regering legt een standaard meetregime en een standaard
facturatiefrequentie vast, evenals een meetregime en een facturatiefre-
quentie die van toepassing zijn als de netbeheerder technisch gezien
geen communicatie vanop afstand kan tot stand brengen zonder
onredelijke investeringen.
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De netgebruiker kiest vrij een van de meetregimes omschreven in het
technisch reglement van het net. Elk meetregime maakt een frequente
facturatie mogelijk, gebaseerd op het reëel verbruik, onverminderd het
recht van de eindafnemer om een factuur te krijgen die gebaseerd is op
zijn jaarverbruik.

§ 6. Onverminderd het blijvende recht van de distributienetbeheer-
der, mag niemand de informatie van een slimme meter lezen,
exporteren of verwerken zonder het voorafgaandelijke en uitdrukke-
lijke akkoord van de eindafnemer in kwestie. De Regering kan echter
de situaties en voorwaarden bepalen volgens dewelke een eindafnemer
kan vragen dat de distributienetbeheerder de gegevens betreffende zijn
injectie of afname meedeelt aan een derde.

Voor de verwerking van de informatie verstrekt door de slimme
meters, moeten de eindafnemers door de netbeheerder van het
volgende in kennis gesteld worden :

1° de exacte doelstellingen van de verwerking;

2° de ingezamelde en verwerkte gegevens;

3° de duur van de verwerking en de bewaring van de gegevens;

4° het feit dat hij verantwoordelijk is voor deze verwerking;

5° de bestemmelingen en de categorieën bestemmelingen van de
gegevens;

6° het bestaan van het recht op toegang tot en rechtzetting van de
gegevens;

7° het volledige potentieel van de meter, meer bepaald wat betreft de
mogelijkheid voor de afnemer om zijn energieverbruik te controleren.

Deze informatie dient op neutrale, eenvormige en duidelijke wijze
verstrekt te worden via verschillende informatiekanalen, zoals brochu-
res, brieven of websites.

Op de websites en in de aan de afnemers overhandigde documenten
moet duidelijk een contactpunt vermeld worden waar de betrokken
personen voornoemde rechten inzake privacy kunnen uitoefenen. ».

Art. 68. In artikel 19bis, § 3, van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « De » vervangen door de woorden « Brugel, de ».

Art. 69. In artikel 20bis van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst van artikel 20bis wordt § 1 en wordt als volgt
gewijzigd :

a) de eerste zin van het eerste lid wordt aangevuld met de volgende
zin :

« Deze verplichting berust op de leverancier voor alle soorten
meetregimes. »;

b) het derde tot en met het zesde lid worden geschrapt;

2° er wordt een § 2 ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2. De leveranciers delen de algemene voorwaarden, alsook elke
wijziging daarvan inzake de leveringscontracten mee aan Brugel, zodat
de regulator hun conformiteit met de Brusselse wetgeving kan
controleren.

Indien de in het vorige lid opgesomde documenten niet worden
bezorgd, worden sancties voorzien. De Regering legt de modaliteiten
daarvan vast. ».

Art. 70. In artikel 20quater van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het eerste lid als volgt gewijzigd :

a) in de vierde zin worden de woorden « , met name om hem toe te
laten de bijstand ervan te genieten bij het onderhandelen over zijn
afbetalingsplan » toegevoegd aan de woorden « het O.C.M.W. van de
gemeente waar het leveringspunt zich bevindt in te lichten »;

b) er worden een vijfde en een zesde zin ingevoegd, die als volgt
luiden :

« Deze mededeling gebeurt in de vorm van een listing met de
contactgegevens van de betrokken afnemers van de leverancier,
opgesteld overeenkomstig het door Brugel vastgelegde model en met
de door hem vastgelegde frequentie.

De leverancier deelt het gezin zijn voorstel van afbetalingsplan
schriftelijk mee, indien het gezin hem daarom verzoekt; hij deelt het
gezin het tussen hen overeengekomen afbetalingsplan ambtshalve
schriftelijk mee. »;
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2° in § 1 worden voor de woorden « Overeenkomstig artikel 5 van de
wet van 20 december 2002 » twee nieuwe leden ingevoegd die als volgt
luiden :

« Het redelijk karakter van het afbetalingsplan, met name de duur en
het bedrag van de gespreide betalingen, wordt beoordeeld in functie
van het evenwicht dat het tot stand doet komen tussen het belang van
de leverancier om zijn schuld terugbetaald te krijgen binnen een
redelijke termijn en het belang van de afnemer om zijn schuld te
vereffenen binnen een termijn die aangepast is aan zijn financiële
toestand. Een afbetalingsplan is niet redelijk als het de afnemer en zijn
gezin niet in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden.
Brugel bepaalt de minimuminformatie die elk afbetalingsplan moet
vermelden.

Bij overdracht van schuldvordering door de leverancier :

1° de overdracht is slechts tegenwerpelijk aan de overgedragen
schuldenaar vanaf het ogenblik dat de overgedragen schuldenaar
hiervan per aangetekende brief in kennis werd gesteld of door hem
werd erkend. Ingeval een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, moet
de kennisgeving gebeuren twee maanden voordat de overnemer een
gerechtelijke procedure tegen hem kan instellen;

2° de overnemer blijft gebonden aan dezelfde verplichtingen als de
overdrager met inbegrip van die opgelegd in deze ordonnantie en in de
artikelen 591, 215° en 628, 25° van het Gerechtelijk Wetboek;

3° de overnemer blijft gebonden aan zijn informatieplicht, zowel ten
overstaan van de overdrager als van de eindafnemer. »;

3° in § 2 wordt het laatste lid als volgt gewijzigd :

a) het woord « indien » wordt vervangen door het woord « wan-
neer »;

b) de woorden « die belast wordt » worden vervangen door de
woorden « belast wordt »;

c) de woorden « waarop hij heeft » worden vervangen door de
woorden « hij heeft »;

d) de woorden « heeft opgemerkt tijdens zijn plaatsbezoek, nodigt hij
deze uit » worden vervangen door de woorden « hij voert een kort
onderzoek ter plaatse uit om de eventuele aanwezigheid van een
verbruiker vast te stellen. Als hij een dergelijke aanwezigheid opmerkt,
nodigt hij de verbruiker uit »;

e) aan het eind van het lid wordt de volgende zin toegevoegd :

« De modaliteiten van het onderzoek ter plaatse worden door Brugel
en de distributienetbeheerder in onderling overleg bepaald. ».

Art. 71. In artikel 20quinquies, § 6, worden de woorden « op regel-
matige tijdstippen » vervangen door de woorden « maximaal een keer
per jaar ».

In § 7 van het zelfde artikel, de woorden « Uiterlijk in septem-
ber 2012 maakt het Brussels Parlement een kwalitatieve en kwantita-
tieve evaluatie van de uitvoering van dit artikel. » te vervangen door de
woorden « Uiterlijk in mei 2020 maakt het Brussels Parlement een
kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de uitvoering van dit
artikel. Het Brussels Parlement verricht die evaluatie om de vier jaar en
voorafgaand aan elke wijziging van de bescherming die de kwetsbare
verbruiker geniet. ».

Art. 72. In artikel 20sexies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « , enerzijds, » worden ingevoegd voor de woorden
« de betekening aan het gezin »;

b) de woorden « en, anderzijds, de schriftelijke of elektronische
mededeling aan het O.C.M.W. van de gemeente waar zijn afnemer
woont van zijn beslissing over te gaan tot deze afsluiting in uitvoering
van dit vonnis, behalve indien het gezin daarvoor de mededeling in zijn
naam geweigerd heeft in toepassing van artikel 20quater, § 1 » worden
toegevoegd na de woorden « vonnis van ontbinding »;

2° in § 6, eerste lid, wordt de eerste zin aangevuld met de volgende
zinnen : « Dat verbod op het afsluiten van een gezin heeft betrekking op
de afsluitingsaanvragen na machtiging door de vrederechter en de
aanvragen voor de afsluiting van een afnamepunt waarvan het contract
afloopt tijdens de winterperiode. Dit verbod tot afsluiting heeft geen
betrekking op afsluitingen om veiligheidsredenen. Wanneer de reden
voor de aanvraag tot afsluiting van een afnamepunt het aflopen van het
contract tijdens de winterperiode is, zijn de volgende bijzondere regels
van toepassing :

1) aan het einde van de winterperiode wordt de afsluitingsaanvraag
uitgevoerd, tenzij de afnemer over een nieuw leveringscontract voor
het desbetreffende afnamepunt beschikt;
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2) De noodleverancier past het sociaal tarief toe voor de levering van
gas. »;

3° in § 8 wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 73. In artikel 20octies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « , per aangetekende brief of via elektronische weg, »
worden ingevoegd voor de woorden « of van opname die aan deze
door een leverancier werd gevraagd »;

2° de woorden « houdt de netbeheerder rekening met de stand die
bezorgd wordt door de nieuwe bewoner aan de hand van een foto van
de meter genomen op de dag dat hij op de plaats aankomt » worden
ingevoegd voor de woorden « de schatting van de effectieve stand »;

3° de woorden « en op verzoek van het gezin » worden geschrapt.

Art. 74. In artikel 20novies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord « factuur, » wordt ingevoegd na de woorden « wordt in
herinnering gebracht op elke »;

2° na de woorden « volgens een model bepaald door de Regering »
worden de volgende zinnen toegevoegd :

« evenals de contactgegevens van het Informatiecentrum voor gas-
en elektriciteitsconsumenten van artikel 33bis van de ordonnantie van
19 juli 2001.

Deze documenten omvatten ook een exacte en gedetailleerde afreke-
ning van alle van de verbruiker geëiste bedragen, volgens een door
Brugel vastgelegd model, inclusief de forfaitaire bedragen geëist bij
wijze van kosten voor de herinnering en de ingebrekestelling, in
uitvoering van artikel 20quater, § 1. »;

3° in de laatste zin worden de woorden « deze bepaling » vervangen
door de woorden « deze bepalingen ».

Art. 75. In artikel 20undecies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, punt 7°, worden de zinnen « De afnemer kan één keer per
trimester een meteropname aan zijn leverancier meedelen met het oog
op het verkrijgen van precieze informatie over de facturatie en de
actuele energiekost; slechts een opname die gevalideerd werd door de
distributienetbeheerder is geldig voor iedere facturatie, zelfs als de
eindafnemer uitgerust is met een elektronische meter » worden vervan-
gen door de volgende zinnen :

« De leverancier brengt de eindafnemer proactief op de hoogte van
zijn recht hem een keer per jaar zonder kosten een meteropname met
het oog op het verkrijgen van precieze informatie over de facturatie en
de actuele energiekost ; slechts een opname die gevalideerd werd door
de distributienetbeheerder is geldig voor iedere facturatie, zelfs als de
eindafnemer uitgerust is met een elektronische meter of een slimme
meter. »;

2° paragraaf 5 wordt geschrapt.

Art. 76. In artikel 20tredecies van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst wordt § 2;

2° er wordt een § 1 ingevoegd die als volgt luidt :

« § 1. De Regering kan de leveranciers, bij wijze van openbaredienst-
verplichting, verplichten om de doelstellingen en de communicatie van
de prestatie-indicatoren inzake hun prestaties na te leven in functie van
het aantal beleverde afnemers, op basis van een door Brugel geformu-
leerd voorstel na overleg met de leveranciers. Brugel controleert of deze
doelstellingen nagekomen werden en publiceert elk jaar op zijn website
de respectievelijke prestaties van elke leverancier ten opzichte van deze
doelstellingen. ».

Art. 77. In § 4 van artikel 20septiesdecies van dezelfde ordonnantie
worden de laatste twee zinnen vervangen door de volgende zinnen :

« Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de con-
sumptieprijsindex. De herziening gebeurt een keer per jaar, op
1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is,
volgens de volgende formule :

Het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een
coëfficiënt verkregen door de consumptieprijsindex van de
maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de
loop waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemid-
delde van de consumptieprijsindexen van het jaar 2011. ».

Art. 78. Artikel 20octiesdecies van dezelfde ordonnantie wordt opge-
heven.
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Art. 79. In artikel 24, § 1, van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « of technische reglementen » toegevoegd tussen de woorden
« of de uitvoeringsbesluiten ervan » en de woorden « binnen de
bepaalde termijn ».

Art. 80. In artikel 24bis, § 2, van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » van de eerste zin vervangen door het woord « zestig ».

Art. 81. In artikel 24ter, § 2, van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » van de eerste zin vervangen door het woord « zestig ».

Art. 82. In artikel 24sexies, § 3, van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » van de eerste zin vervangen door het woord « zestig ».

Art. 83. In artikel 24septies, § 2, van dezelfde ordonnantie wordt het
woord « dertig » van de eerste zin vervangen door het woord « zestig ».

Art. 84. In hoofdstuk VIII van Titel II van dezelfde ordonnantie
wordt een nieuw artikel 27ter toegevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 27ter. De distributienetbeheerder ziet erop toe dat de slimme
meters die voor de inwerkingtreding van artikel 18ter geplaatst werden
conform dit artikel zijn bij het verstrijken van de termijn bepaald door
de Regering. ».

Art. 85. In hoofdstuk VIII van Titel II van dezelfde ordonnantie
wordt een nieuw artikel 27quater toegevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 27quater. Onverminderd de bepalingen van het technisch
reglement voor het beheer van het distributienet betreffende de
informatie-uitwisseling en behalve in gevallen waarin de verplichting
van aangetekende zending geldt, mogen alle betalingsherinneringen,
ontvangstbewijzen, communicaties, mededelingen of andere informatie-
uitwisselingen voorzien in deze ordonnantie per e-mail worden
verstuurd, tenzij uitdrukkelijk verzet van de bestemmelingen. ».

Art. 86. In hoofdstuk VIII van titel II van dezelfde ordonnantie
wordt een nieuw artikel 27quinquies toegevoegd dat als volgt luidt :

« Art. 27quinquies. Alle vormen van verwerking van persoonsgege-
vens die plaatsvinden ter uitvoering van deze ordonnantie moeten in
overeenstemming zijn met de toepasselijke reglementering met betrek-
king tot de bescherming van persoonsgegevens. ».

Art. 87. In artikel 28 van dezelfde ordonnantie wordt het laatste lid
van § 3 vervangen door wat volgt :

« Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de con-
sumptieprijsindex. De herziening gebeurt een keer per jaar, op
1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is,
volgens de volgende formule :

het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een
coëfficiënt verkregen door de consumptieprijsindex van de
maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de
loop waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemid-
delde van de consumptieprijsindexen van het jaar 2001. ».

TITEL IV — Wijzigingen aan de ordonnantie
van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Art. 88. § 1. In artikel 2, 16°, eerste lid, van de ordonnantie van
12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsmiddelen wordt
een nieuw streepje toegevoegd, dat als volgt luidt :

« – de middelen toegewezen aan de distributienetbeheerder aange-
wezen overeenkomstig hoofdstuk III van de ordonnantie van
1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegentarieven voor gas en
elektriciteit en tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betref-
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, met het oog op de uitvoering van de openbaredienst-
opdrachten bedoeld in artikel 18bis, § 1, punten 5° en 6°, van voormelde
ordonnantie. ».

§ 2. In artikel 2, 18°, eerste lid, van dezelfde ordonnantie worden een
punt 6° en een punt 7° toegevoegd, luidend als volgt :

« 6° de opbrengst van de verkoop van groenestroomcertificaten voor
de productie van fotovoltaïsche panelen van Leefmilieu Brussel
overeenkomstig artikel 24bis, punt 9°, van de ordonnantie van
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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7° de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden in het
kader van gewestelijke projecten voor de uitrol van fotovoltaïsche
panelen en de bevordering van de energie-efficiëntie in de gebouwen
van deze overheden, zoals bedoeld in artikel 24bis, punten 9 en 10, van
de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voor
deze steun uitgetrokken bedrag komt overeen met 100 % van het totale
jaarlijkse bedrag van de opbrengst van de verkoop van de groene-
stroomcertificaten voor de productie van fotovoltaïsche panelen van
Leefmilieu Brussel overeenkomstig artikel 24bis, punt 9°, van boven-
vermelde ordonnantie. ».

TITEL V — Collectieve zelfconsumptie

Art. 89. De zelfconsumptie is collectief als de levering van elektrici-
teit gebeurt tussen een of meerdere producenten en een of meerdere
eindverbruikers die onderling verbonden zijn binnen een rechtsper-
soon en waarvan de aftap- en injectiepunten zich bevinden vóór
eenzelfde openbare post voor de transformatie van midden- en
laagspanningselektriciteit.

Art. 90. Brugel heeft de mogelijkheid om voor een beperkte tijd
marktregels en specifieke tariefregels aan te nemen voor beperkte
geografische zones of elektriciteitszones die specifiek ontwikkeld
worden voor innoverende proefprojecten, met name om oplossingen
uit te werken voor de problematiek van de verbinding van gedecen-
traliseerde producties met de distributienetten.

TITEL VI — Slot- en overgangsbepalingen

Art. 91. Artikel 10, punt 3°, treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

Art. 92. De procedures tot wijziging van de geldende technische
reglementen die aangevat werden vóór de inwerkingtreding van de
huidige ordonnantie, worden voortgezet volgens de bepalingen van
toepassing na haar inwerkingtreding.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juli 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit,

Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT

Nota

Documenten van het Parlement :

Gewone zitting 2017-2018

A-664/1 Ontwerp van ordonnantie

A-664/2 Verslag

A-664/3 Amendementen na verslag

Integraal verslag :

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 20 juli 2018.
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