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Vooraf 
Het ontwerp van besluit, dat voor advies aan Brupartners wordt voorgelegd, heeft betrekking op een 

reeks maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit door de Brusselse economische actoren te 

verminderen teneinde de huidige energiecrisis te bestrijden. Deze maatregelen hebben in het kader 

van de taskforce “Energie” al het voorwerp van besprekingen tussen de sociale gesprekspartners en 

de betrokken kabinetten uitgemaakt, evenals van eerdere opmerkingen in het kader van een eerste 

advies van Brupartners van 20 oktober 20221. Het ontwerp van besluit bevat eveneens een bepaling 

die de huishoudens, die moeilijkheden ondervinden om hun energiefactuur te betalen, moet 

beschermen door hen in de mogelijkheid te stellen om sneller het statuut van beschermde afnemer te 

verwerven. 

De maatregelen inzake energiezuinigheid, die in het ontwerp van besluit zijn opgenomen en die door 

de Brusselse economische actoren zullen moeten worden doorgevoerd, indien zij dit nog niet hebben 

gedaan, zijn: 

1. het doven van de lichtgevende uithangborden één uur na de sluitingstijd van de inrichtingen; 

2. het verplicht afsluiten van de koelmeubels in de handelszaken vanaf 2023; 

3. een verbod op het gebruik van verwarmingstoestellen in openbare ruimten; 

4. een verbod op openstaande deuren in verwarmde handelszaken of handelszaken met 

klimaatregeling; 

5. het beperken van de tijdsvensters voor de bestaande lichtgevende reclame tussen 1 en 6 uur ‘s 

morgens. 

Een maatregel, die de organisatie van een moratorium op het installeren van lichtschermen plande, 

die tijdens de eerste gesprekken werd voorgesteld, werd uiteindelijk niet weerhouden in het kader van 

de crisismaatregelen. De andere maatregelen werden hernomen en aangepast ingevolge de 

raadpleging van Brupartners door de minister van Leefmilieu, evenals van Brulocalis en van de Raad 

voor het Leefmilieu. 

Aan het begin van het jaar werd bovendien door de minister van Energie een werkgroep “bill shock” 

opgericht met de actoren die bij de energiemarkten betrokken zijn (leveranciers, OCMW, de Federatie 

van de Maatschappelijke Diensten, Sibelga, Brugel en Leefmilieu Brussel). Deze werkgroep moest 

oplossingen uitwerken om de energiefactuur van de huishoudens te verminderen en om vooruit te 

lopen op een stijging van de facturen (bill shock) ingevolge de stijging van de energieprijzen. Een 

voorstel in het ontwerp van besluit bestaat erin, de huishoudens, die problemen ondervinden om hun 

energiefacturen te betalen, toe te laten om op het statuut van beschermde afnemer beroep te doen 

teneinde aldus snel het sociale tarief voor gas en elektriciteit te genieten.  

Het ontwerp van besluit is gebaseerd op de artikelen 16 van de ordonnantie “gas” en 21 van de 

ordonnantie “elektriciteit”. Deze staan de Regering toe om tijdelijke maatregelen te treffen om de 

situatie te verhelpen bij een plotse crisis op de Brusselse energiemarkt of bij uitzonderlijke 

omstandigheden die de veiligheid en integriteit van personen en netwerken bedreigen. De 

maatregelen inzake energiezuinigheid dragen bovendien bij tot de collectieve inspanning voor een 

beperking van de vraag naar gas en elektriciteit die door de Europese verordeningen 2022/1369 (gas) 

en 2022/1854 (elektriciteit) wordt opgelegd. 

 
1 A-2022-069-BRUPARTNERS. 
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Alle maatregelen, die in het ontwerp van besluit worden overwogen, voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

1. deze maatregelen zijn tijdelijk (zij lopen af op 31 december 2023, behalve bij een verlenging van 

de toepassingsperiode van de Verordening EU 2022/1854);  

2. deze zijn noodzakelijk om de plotse crisissituatie op de energiemarkt aan te pakken; 

3. deze zijn evenredig in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden.  

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

Brupartners onderschrijft de noodzaak om maatregelen te treffen om het energieverbruik van de 

economische actoren te verminderen teneinde bij te dragen tot de collectieve inspanning voor de 

beperking van de vraag naar gas en elektriciteit in het Brussels gewest, evenals het belang van een 

bescherming van de huishoudens die moeilijkheden ondervinden om hun energiefacturen te betalen. 

Brupartners staat positief tegenover de wijze waarop het overleg in het kader van dit dossier verloopt, 

en meer algemeen wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot het gewestelijk beheer van de 

energiecrisis. Hij moedigt de Regering aan om op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Brupartners stelt vast dat verschillende opmerkingen, die hij in het kader van zijn advies van 20 

oktober 20222 had gemaakt, in het kader van dit ontwerp van besluit niet in aanmerking werden 

genomen. Deze blijven nochtans belangrijk voor de sociale gesprekspartners. Brupartners verwijst in 

dit verband met name naar de algemene beschouwingen in voornoemd advies en herhaalt zijn vraag 

dat hiermee in het ontwerp van besluit rekening zou worden gehouden. 

Brupartners vraagt zich af welke controlemaatregelen en sancties zullen worden toegepast. Enerzijds 

moedigt hij aan om prioriteit te geven aan communicatie en bewustmaking en anderzijds wenst hij dat 

de sancties snel zouden worden uitgevoerd (administratieve geldboetes), waarbij hij eraan herinnert 

dat strafrechtelijke sancties voor de ernstigste gevallen moeten worden voorbehouden. 

Brupartners wenst dat de opgelegde maatregelen aan het einde van de overgangsperiode zouden 

worden geëvalueerd om na te gaan of een verlenging ervan zinvol zou zijn. Deze evaluatie moet 

betrekking hebben op de effecten ervan op het aantal keren dat beroep wordt gedaan op het statuut 

van beschermde afnemers, de gerealiseerde financiële en energiebesparingen en de impact ervan op 

het ecosysteem van energie- en economische actoren. 

2. Bijzondere beschouwingen 

2.1 Doven van de lichtgevende uithangborden één uur na de sluitingstijd 

van de inrichtingen 

Brupartners vestigt de aandacht op het gevaar dat er in de verschillende gemeenten zeer verschillende 

regelingen komen indien de burgemeesters zijn gemachtigd om omwille van veiligheidsredenen 

binnen de publieke ruimte af te wijken van de verplichting om de lichtreclame en de lichtgevende 

 
2 Ibidem. 
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uithangborden te doven. Brupartners is van oordeel dat men op dit vlak ten behoeve van de 

leesbaarheid en de toepassing van de maatregel over een zekere harmonisatie zou moeten waken.  

Brupartners wijst er bovendien op dat bepaalde burgemeesters reeds op hun beslissing zijn 

teruggekomen ingevolge een verkeersongeval.  

2.2 Verbod op openstaande deuren in verwarmde handelszaken of 

handelszaken met klimaatregeling 

Brupartners vraagt zich af wat men precies bedoelt met “elk gebouw” in het begin van het artikel. 

Volgens hem moeten de handelszaken, de overheidsbesturen en de kantoren worden bedoeld. 

Brupartners vraagt dat dit in het ontwerp van besluit wordt gepreciseerd. 

* 
* * 


