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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

vaststelling van tijdelijke maatregelen voor de bescherming van de toegang 
tot energie ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen in het 

kader van de energiecrisis 
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Vooraf 
De Russische militaire agressie tegen Oekraïne, de opgelegde sancties en de tegenmaatregelen hebben 

ernstige economische gevolgen voor de hele Europese interne markt. Deze gebeurtenissen hebben 

geleid tot een aanzienlijke daling en verstoring van de gasvoorziening en hebben de gasprijzen naar 

nog hogere niveaus gestuwd dan die welke reeds in de periode vóór de agressie werden 

waargenomen. Door de hoge prijs van gas, dat in sommige elektriciteitscentrales wordt gebruikt, is 

ook de prijs van elektriciteit aanzienlijk gestegen. 

Deze situatie, waarin de marktprijzen niet alleen zeer hoog maar ook zeer volatiel zijn, brengt veel 

bedrijven van de Europese economie in een schrijnende positie. 

In deze context maakt de Brusselse regering gebruik van artikel 22 van de ordonnantie Elektriciteit en 

van artikel 16 van de ordonnantie Gas die de Regering toelaten om “in geval van plotse crisis op de 

energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van bijzondere omstandigheden, die de 

veiligheid en de integriteit van personen of netten bedreigen, alle tijdelijke maatregelen te nemen, zoals 

een beperking van de toegang tot de netten of iedere andere maatregel om de situatie op te lossen”. 

Dit ontwerp van besluit maakt de invoering mogelijk van een noodleverancier voor economisch 

levensvatbare bedrijven die geen contract meer kunnen sluiten met een energieleverancier in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Concreet biedt het ontwerp van besluit aan de ondernemingen, die in aanmerking komen, de 

mogelijkheid om bij hub.brussels bezwaar aan te tekenen tegen afsluitingen door 

distributienetbeheerders (DNB). In geval van een ontvankelijk verzoek wordt de bevoorrading of 

herbevoorrading van de KMO door de DNB gewaarborgd voor een periode van maximaal zes maanden.  

De onderneming, die tijdelijk door de DNB wordt bevoorraad, ontvangt één enkele factuur voor haar 

gas- en elektriciteitsverbruik en kan - volgens een in het besluit vastgestelde procedure - van de 

dienstverlening worden afgesloten indien zij haar rekeningen niet betaalt.  

Het tarief voor deze tijdelijke bevoorrading zal door Brugel worden vastgesteld. 

Advies 
Brupartners steunt het beginsel van een tijdelijke levering aan bedrijven die door de huidige crisis in 

moeilijkheden verkeren.  

Brupartners beveelt aan om, zoals voorzien in de nota aan de Regering, het systeem te evalueren dat 

in het leven is geroepen voor ondernemingen in moeilijkheden. Aan de hand van deze evaluatie zal 

men kunnen bepalen of een dergelijk systeem niet permanent moet worden ingevoerd en wat de 

kostprijs ervan is (voor Sibelga en – bijgevolg – onrechtstreeks voor de andere gebruikers of de 

overheid). Indien zou worden bevestigd dat de belangrijkste moeilijkheid ligt in de te aanzienlijke 

waarborgen die van de KMO worden verlangd, dan zou bovendien op middellange termijn de piste van 

een gemutualiseerd waarborgfonds tussen de ondernemingen moeten worden overwogen.    

Brupartners begrijpt de wens van de Regering niet om bedrijven, die na 24 februari 2022 zijn opgericht, 

uit te sluiten. Hij stelt dat een regeling zoals de tijdelijke bevoorrading bedoeld is om alle bedrijven in 

nood te steunen, des te meer omdat het volgens hem de bedoeling is dat een dergelijke regeling op 

permanente basis wordt ingesteld.  
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Brupartners dringt aan op een traceerbaarheid van de afsluitingsverzoeken van de 

energieleveranciers. Men moet er zich immers van verzekeren dat de energieleveranciers de 

totstandbrenging van een tijdelijke bevoorrading niet aangrijpen om zich van klanten te ontdoen onder 

het voorwendsel dat zij in een risicosector actief zijn.  

Brupartners wijst erop dat de regeling niets voorziet na 6 maanden. Hij vraagt zich dan ook af welke 

middelen beschikbaar zullen zijn voor ondernemingen die aan het einde van deze periode nog geen 

andere leverancier hebben gevonden.  

Brupartners vestigt tevens de aandacht op de wettelijke grondslag die de Regering inroept om deze 

tussenkomst te rechtvaardigen (de maatregel is essentieel om bedreigingen van de veiligheid en de 

integriteit van personen tegen te gaan). Hij wijst erop dat enkel een ruime interpretatie van de 

bedreigingen voor de veiligheid en de integriteit van personen een tussenkomst op de markt kan 

rechtvaardigen. 

Brupartners heeft tot slot kennis genomen van het toepassingsveld van dit ontwerp van besluit dat 

betrekking heeft op een brede waaier van beroepsactoren van de profit- en non-profitsector. Hij 

herinnert eraan dat volgens het Europese recht als een onderneming wordt beschouwd elke entiteit, 

ongeacht haar juridische vorm, die een economische activiteit uitoefent. Worden met name als 

dusdanig beschouwd de entiteiten die een ambachtelijke activiteit of andere activiteiten op individuele 

of familiale basis uitoefenen, de vennootschappen van personen of de verenigingen die regelmatig een 

“economische activiteit”1 uitoefenen. Het betreft bijgevolg elk natuurlijk of rechtspersoon dat 

goederen of diensten aanbiedt. Brupartners begrijpt bijgevolg dat de social-profitondernemingen wel 

degelijk tot het toepassingsveld van dit ontwerp van besluit behoren. Gelet op de diensten van 

algemeen nut die deze ondernemingen aanbieden, wijst Brupartners op het belang om deze 

ondernemingen te behoeden voor het gevaar van een onderbreking van hun energiebevoorrading. Hij 

vraagt daarom dat de definitie van dit doelpubliek wel degelijk aan de personeelsleden van 

hub.brussels zou worden medegedeeld, opdat de ondernemingen van deze sector hierop desgevallend 

beroep zouden kunnen doen. 

* 
* * 

 
1 Volgens de FOD Economie verstaat men onder economische activiteit het aanbod van goederen of diensten op 
een markt: Wie wordt beschouwd als een « onderneming »? | FOD Economie (fgov.be) 
 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/qui-est-considere-comme-une#:~:text=On%20entend%20par%20activit%C3%A9%20%C3%A9conomique,%C3%A0%20la%20vie%20des%20affaires

