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1 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De Brusselse ordonnantie van 8 mei 20141 vertrouwt BRUGEL de bevoegdheid toe voor de 

controle van de distributietarieven voor elektriciteit en gas vanaf 1  juli 2014. 

Artikel 9quinquies 19° van de "elektriciteitsordonnantie" voorziet: "het tarief waarin de 

distributienetbeheerder de transmissietarieven doorberekent, wordt automatisch aangepast zodra het 

transmissietarief wordt aangepast. Brugel controleert de juistheid van de aanpassing.  De structuur van de 

doorberekening van het transmissietarief kan niet degressief zijn. " 

Bovendien bepalen artikel 9quinques 11° van de "elektriciteitsordonnantie" en artikel 10ter 11° van 

de gasordonnantie: "de belastingen, de taksen, de toeslagen, de vergoedingen en bijdragen van alle aard, 

alsook hun aanpassingen, die worden opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling worden 

automatisch toegevoegd aan de tarieven op de datum van hun inwerkingtreding.  Brugel controleert de 

conformiteit van de aanpassing van de tarieven met deze wettelijke en reglementaire bepalingen. " 

2 HISTORIEK VAN DE PROCEDURE 

De aangepaste tariefroosters en de berekening van de tarieven voor de doorrekening van de 

kosten voor het gebruik van het transmissienet werden door SIBELGA overgemaakt per brief op 6 

januari 2015 en via mail op 6 januari 2015. 

De tarieven voor de wegenisretributie werden door SIBELGA overgemaakt per brief op 24 

december 2014 en via mail op 26 december 2014.  

3 INDEXERING VAN DE WEGENISRETRIBUTIE  

In overeenstemming met de "elektriciteitsordonnantie" en de  "gasordonnantie" voorzien de 

methodologieën in punt 4.3.5 dat de tariefposten in verband met de belastingen, taksen, heffingen, 

toeslagen, bijdragen en retributies in de facturatie van de tarieven worden geïntegreerd. 

Bovendien, zodra de netbeheerder kennis heeft van een nieuwe toeslag of de aanpassing van een 

bestaande toeslag, gaat hij, overeenkomstig artikel 9quinquies 11° van de elektriciteitsordonnantie 

over tot de aanpassing van de toeslagen en informeert hij BRUGEL per brief en via e-mail. 

                                                
1 tot wijziging van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 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 
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Het bezettingsrecht geeft aanleiding tot de betaling door de netbeheerders van een jaarlijkse 

vergoeding die als volgt wordt berekend:  

- 0,25 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking 

komende eindafnemer van hoogspanning2;  

- 0,5 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende 

eindafnemer van laagspanning3; 

- 0,09 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking 

komende eindafnemer;  

Bovendien worden de bovenvermelde bedragen jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. De 

herziening gebeurt een keer per jaar op 1 januari van het jaar waarin de vergoeding verschuldigd is 

en volgens de volgende berekening (voor 2015):  

Wegenisvergoeding =	
(basis) ∗ (consumptieprijsindex	december	2014)

consumptieprijsindex	november	2001
 

Het basisbedrag en het jaarlijks indexeringsproces zijn voorzien in artikel 8 van de Ordonnantie van 

1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De basisbedragen zijn identiek voor de 19 gemeenten van het Brussels Gewest. 

BRUGEL heeft de geïndexeerde bedragen die de netbeheerder heeft overgemaakt, gecontroleerd 

en aanvaardt de aangepaste tarieven voor de wegenisretributie. 

4 AANPASSING VAN DE TRANSMISSIETARIEVEN 

Het tarief voor het gebruik van het transmissienet vergoedt de kosten in verband met het gebruik 

van het transmissienet, inclusief de federale bijdragen en de andere toeslagen die op de 

transmissiekosten worden toegepast. 

In overeenstemming met de "elektriciteitsordonnantie", voorziet punt 4.3.4 van de methodologie 

"elektriciteit" de volgende bepalingen:  

"Zodra de netbeheerder kennis heeft van een nieuwe toeslag of de aanpassing van de transporttarieven, en 

dit inclusief de toeslagen die erop worden toegepast, gaat hij, overeenkomstig artikel 9quinquies 19° van de 

Elektriciteitsordonnantie over tot de herberekening van de transportkosten volgens de methodologie die in 

het tariefvoorstel is bepaald en informeert hij BRUGEL per brief en via e-mail. De aldus gewijzigde 

transportkosten zijn van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wijziging die eraan ten grondslag 

ligt. " 

De nieuwe aangepaste tariefroosters houden rekening met:  

- Het nieuwe bedrag van de toeslagen ELIA 2015 dat van toepassing is vanaf januari 2015; 

- Het nieuwe bedrag van de federale bijdrage 2015 dat van toepassing is vanaf januari 2015;  

                                                
2 in de zin van artikel 2, 19° van de "elektriciteitsordonnantie"  
3 in de zin van artikel 2, 20° van de "elektriciteitsordonnantie" 
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- de laatste ramingen van de hoeveelheden die worden afgenomen van het transmissienet. 

Het transmissietarief bestaat uit de transmissiekosten ELIA, de toeslag ELIA en de federale bijdrage. 

De stijging tussen 2014 en 2015 bedraagt ongeveer 0,9%  

BRUGEL heeft de verschillende controles uitgevoerd. In overleg met de netbeheerder werd er een 

fout in de formule van tabel 134 van het rapporteringsmodel vastgesteld. De fout heeft geen invloed 

op het tariefbudget, maar leidt tot kleine aanpassingen in de tabbladen T19 (verdeelsleutels) en T20 

(details van de verliezen). 

Deze fout moet worden gecorrigeerd in het volgende aangepaste voorstel5 van de netbeheerder. 

BRUGEL keurt de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik 

van het transmissienet goed. 

5 MATERIËLE FOUT EN TOEKOMSTIGE EVOLUTIES 

5.1 Materiële fout 

In het raam van de aanpassing van de transmissietarieven werd er een materiële fout vastgesteld in 

de tariefroosters op het niveau van het tarief voor de meterings- en tellingsactiviteit. Het tarief 

voor de MMR-telling voor de categorie 26-1 kV met noodvoeding is nul, terwijl het identiek zou 

moeten zijn aan het tarief met hoofdvoeding. Deze fout heeft geen invloed op de andere tarieven 

en werd gecorrigeerd in de tariefroosters met de aanpassing van de transmissietarieven die aan 

BRUGEL werden voorgelegd. 

5.2 Aanpassing van de omschrijvingen 

In het kader van de toekomstige wijzigingen van de tariefroosters en met name bij de wijzigingen 

die moeten worden aangebracht in geval van de wijzigingen verbonden met de 

vennootschapsbelasting, moet de omschrijving "andere" in de tariefroosters onder de rubriek 

toeslagen meer expliciet zijn. BRUGEL zal hierover met de netbeheerder overleggen.  

                                                
4 Cel H38 

5 Tariefvoorstel dat zal worden aangepast om rekening te houden met de programmawet van 19 december 
2014 en de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting 
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6 INDEXERING VAN DE RECHTEN DIE HET ENERGIEFONDS 
FINANCIEREN 

6.1 Artikel 26 van de "elektriciteitsordonnantie" 

Artikel 26 van de "elektriciteitsordonnantie"  bepaalt: "Het bezit van een leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft aanleiding tot de inning van een (maandelijkse) 

bijdrage betaalbaar door natuurlijke en rechtspersonen die de vergunning hebben verkregen. " 

Bovendien wordt bepaald: "de bedragen vermeld in Art. 26 worden jaarlijks aangepast aan de index van 

de consumptieprijzen van het Rijk. De aanpassing wordt gedaan door het bedrag van de bijdrage te 

vermenigvuldigen met een coëfficiënt die men bekomt door het gemiddelde van de indexen van de 

consumptieprijzen van het referentiejaar te delen door het gemiddelde van de indexen van de 

consumptieprijzen van het jaar 2001. " 

Tot op heden controleerde geen enkele overheidsinstantie de correcte toepassing van de 

indexering van deze bedragen. 

In het raam van haar algemene opdracht van toezicht en controle op de toepassing van de 

ordonnanties en besluiten, heeft BRUGEL deze controle uitgevoerd en bevestigt de conformiteit 

van de door de netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2015.  

  
Vermogen Basis 2001 

euro/maand 
2014 

euro/maand 
2015 

euro/maand 

Afnemers van 
laagspanning  

≤ 1,44 kVA 0 0 0 
≤ 6 kVA 0.6 0.77 0.78 
≤ 9,6 kVA 0.96 1:24 1:24 
≤ 13 kVA 1.2 1:55 1:55 
≤ 18 kVA 1.8 2:32 2:33 
≤ 36 kVA 2.4 3.1 3:11 
≤ 56 kVA 4.8 6:19 6:21 
> 56 kVA 7.8 10:06 10.1 

Afnemers van 
middenspanning per kVA 

0.67 0.86 0.87 
 

6.2 Artikel 20septiesdecies van de "gasordonnantie" 

Artikel 20septiesdecies van de "gasordonnantie" bepaalt: "Het bezit van een leveringsvergunning voor 

gas in het Brussels Hoofdstedelijk gewest  geeft aanleiding tot de inning van een (maandelijkse) bijdrage 

betaalbaar door natuurlijke en rechtspersonen die de vergunning hebben verkregen. " 

Bovendien wordt bepaald: "de bedragen vermeld in Art. 20septiesdecies worden jaarlijks aangepast aan 

de index van de consumptieprijzen van het Rijk. De aanpassing wordt gedaan door het bedrag van de 

bijdrage te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die men bekomt door het gemiddelde van de indexen van 

de consumptieprijzen van het referentiejaar te delen door het gemiddelde van de indexen van de 

consumptieprijzen van het jaar 2011. " 
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Metertype Basis 2011 
euro/maand 

2014 
euro/maand 

2015 
euro/maand 

Meter G4/G6 (of max 10 m³/uur)  en minder dan 5 MWh/jaar 0.2 0:21 0:21 
Meter G4/G6 (of max 10 m³/uur)  en meer dan 5 MWh/jaar 0.7 0.73 0.73 
Meter G10 (of max 16 m³/uur)  1.7 1.77 1.77 
Meter G16 (of max 25 m³/uur)  4.2 4:37 4:38 
Meter G25 (of max 40 m³/uur)  8.4 8.73 8.76 
Meter G40 (of max 65 m³/uur)  21 21.84 21.91 
Meter G65 (of max 100 m³/uur)  29.2 30.36 30.47 
Meter G100 (of max 160 m³/uur)  37.5 38.99 39.13 
Meter vanaf G160 (of meer dan 160 m³/uur) 54.2 56.36 56.55 

 

In het kader van haar algemene opdracht van toezicht en controle op de toepassing van de 

ordonnanties en besluiten, heeft BRUGEL deze controle uitgevoerd en bevestigt ze de conformiteit 

van de door de netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2015. 

7 CONCLUSIES 

BRUGEL keurt de aanpassingen goed die werden aangebracht:  

- aan de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het 

transmissienet  

- aan de tarieven wegenisretributies 

BRUGEL bevestigt tevens dat de door SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2015 met 

betrekking tot Art. 26 van de "elektriciteitsordonnantie" en Art. 20septiesdecies van de 

"gasordonnantie" conform zijn. 

 

Alle gewijzigde tarieven worden op de website van BRUGEL gepubliceerd. 

 

 

 

* * 
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8 BIJLAGE  

Bij deze beslissing worden de aangepaste tariefroosters gevoegd. 


