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BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) 

betreffende de aanpassing van elektriciteit en gas 

nettarieven ten gevolge: 

van de aanpassing vanaf 1ste februari 2015 van de 

transmissietarieven voor de openbaredienstverplichtingen  

(financiering strategische reserve), 

van de belastingheffing voor nieuwe overbelasting 

verbonden met de vennootschapsbelasting 

opgesteld op basis van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot 
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organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 1 

april 2004 betreffende de organisatie van de gas- en de 

elektriciteitsmarkt 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 gas- en de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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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 

 Per brief van 30 januari 2015 heeft Brugel de netbeheerder SIBELGA gevraagd om een 

gedetailleerde nota te bezorgen die aantoont dat Sibelga aan de vennootschapsbelasting is 

onderworpen ingevolge de aanneming van de programmawet van 19 december 2014. 

 

 Er werden twee werkvergaderingen georganiseerd (op 20 januari 2015 en 4 februari 2015) 

om de validering van de hypothesen voor de berekening van de belasting, de impact op de 

tarieven ,… te bespreken. 

 

 SIBELGA heeft de goedgekeurde tariefroosters, een gedetailleerde nota over de 

onderwerping aan de vennootschapsbelasting en de berekening van de tarieven voor de 

doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet per brief bezorgd op 6 

januari 2015. De brief was vergezeld van een elektronische versie die de voornoemde 

documenten bevatte en de rapporteringsmodellen elektriciteit en gas. 

 

 Deze beslissing werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Brugel op 20 februari 

2015. 

                                                
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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3 TOESLAG VERBONDEN MET DE 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

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. 

De tariefmethodologieën voorzien overigens dat de toeslagen bedoeld in punt 4.3.5 van toepassing 

zijn vanaf de inwerkingtreding van de reglementering die eraan ten grondslag ligt. 

De programmawet van 19 december 2014 

Artikel 17 van de programmawet van 19 december 2014 heeft artikel 180,1° van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen opgeheven, dat de intercommunales uitdrukkelijk uitsloot van het 

toepassingsdomein van de Vennootschapsbelasting (Ven.B.). 

Brugel neemt akte van de motivatie die de netbeheerder Sibelga aanhaalt voor het feit dat hij aan de 

vennootschapsbelasting wordt onderworpen.  

Vanuit fiscaal oogpunt hangt de onderwerping van SIBELGA aan de Ven.B. of de IB af van de niet 

altijd expliciete regels voorzien door de wet (WIB). In feite pleiten de door SIBELGA aangevoerde 

argumenten voor de toepassing van de Ven.B. Brugel weerhoudt meer bepaald het argument 

betreffende de uitkering van dividenden door SIBELGA die een onweerlegbare band creëert met 

het nastreven van een winstoogmerk. Brugel wijst er echter op dat de mogelijkheid om het RPB-

stelsel (Rechtspersonenbelasting) eventueel te behouden niet werd onderzocht. Als bepaalde 

Belgische distributienetbeheerders een ruling zouden verkrijgen die hen in staat stelt om het RPB-

stelsel te behouden, zal Brugel eventueel aan Sibelga vragen om de redenen op te geven die het 

behoud van het RPB-stelsel onmogelijk of gevaarlijk maken. 

Tariefimpact 

De tariefmethodologieën elektriciteit2 en gas3 bepalen in punt 3.1.3 dat de niet-beheersbare kosten 

de toeslagen op de tarieven bevatten die onder meer de vennootschapsbelasting en de 

rechtspersonenbelasting bevatten. 

Punt 3.1.4 van de methodologieën voorziet overigens dat de billijke marge een nettovergoeding is, 

na toepassing van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting, maar voor de 

toepassing van de roerende voorheffing op de  

dividenden en dat de billijke marge vóór belasting, indien er belasting is, wordt bepaald door: de 

                                                
2 http://www.BRUGEL.be/Files/media/SIGI/5412e3fb6b7e2.pdf 

 
3 http://www.BRUGEL.be/Files/media/SIGI/5412e7aaba796.pdf 

 

http://www.brugel.be/Files/media/SIGI/5412e3fb6b7e2.pdf
http://www.brugel.be/Files/media/SIGI/5412e7aaba796.pdf
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billijke vergoeding na  

belasting /(1-t)), waarbij t de effectieve belastingvoet van de distributienetbeheerder is De 

netbeheerder SIBELGA heeft aan Brugel zijn aanvraag voor de aanpassing van de distributietarieven 

bezorgd opdat deze belasting zou worden gedekt door de tarieven met behoud van een identieke 

billijke nettovergoeding. 

 Detail van de berekening van de raming van de vennootschapsbelasting – elektriciteit: 

 

 Detail van de berekening van de raming van de vennootschapsbelasting – gas: 
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 Impact op het tariefbudget  

 

We kunnen vaststellen dat de toeslag verbonden met de vennootschapsbelasting het tariefbudget 

met 5,2% verhoogt voor elektriciteit en met 6% voor gas.  

De impact op deze tarieven varieert in functie van de vloeistof, de klantengroep en het verbruik. 

De tariefdalingen die werden vastgesteld na de goedkeuring van de tarieven van december 2014 zijn 

echter sterk beperkt of zelfs geannuleerd voor bepaalde types klanten.  

Voor het boekjaar dat betrekking heeft op de inkomsten 2015 zal deze nieuwe toeslag pas worden 

gefactureerd vanaf februari, dus over 11 maanden. Om redenen van operationele vereenvoudiging 

zal de belasting voor de maand januari 2015 worden verwerkt via de regulatoire saldi. 

BRUGEL heeft de bedragen die de netbeheerder heeft overgemaakt, gecontroleerd en aanvaardt de 

aangepaste tarieven inzake de toeslagen verbonden met de vennootschapsbelasting. In het kader 

van haar bevoegdheid voor de controle van de conformiteit van de aanpassing van de tarieven aan 

de wettelijke en reglementaire bepalingen zal BRUGEL aan SIBELGA vragen om bij de controle ex 

post 2015 een technische fiscale nota op te stellen waarin het detail van de berekening van de 

Ven.B. wordt uitgelegd, evenals elke eventuele fiscale optimalisatie die werd toegepast om de 

belasting te verminderen. 

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 
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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. " 

 

In haar beslissing van 29 januari 20154 aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het 

tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de strategische reserve. Dit 

tarief bedraagt 0.0006110 €/kWh. Dit tarief treedt in werking op 1 februari 2015. 

De nieuwe aangepaste tariefroosters die de netbeheerder SIBELGA heeft bezorgd, bevatten deze 

nieuwe toeslag. 

Op basis van het berekeningsbestand dat de netbeheerder heeft bezorgd, bevestigt Brugel de 

correcte integratie van deze toeslag in de doorrekening van de transmissiekosten door de 

netbeheerder.  

Ter herinnering, het nieuwe bedrag van de federale bijdrage 2015 dat van toepassing is vanaf januari 

2015, was al door BRUGEL goedgekeurd in haar beslissing 225 van 23 januari 2015. 

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

De stijging van de post "toeslagen Elia" verbonden met deze nieuwe toeslag voor de financiering van 

de strategische reserve bedraagt ongeveer 15%, wat een verhoging vertegenwoordigt van 3.6% van 

het totale transmissietarief. 

In haar beslissing 22 heeft BRUGEL overigens gewezen op een fout in een formule in tabel 136 van 

het rapporteringsmodel. Deze fout werd gecorrigeerd in het kader van deze oefening. 

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

van het transmissienet goed. 

5 ALGEMEEN VOORBEHOUD 

In deze beslissing heeft BRUGEL zich beperkt tot de analyse van de motivatie en de controle van de 

tariefwijzigingen die SIBELGA heeft ingediend. BRUGEL behoudt zich het recht voor om in de loop 

van de komende jaren de rechtvaardiging en het reële karakter van alle posten aan een grondig 

onderzoek te onderwerpen. 

 

 

 

                                                
4 Beslissing (B)150129-CDC-658E/32 : http://www.creg.info/pdf/Decisions/B658E-32FR.pdf 

5 http://www.BRUGEL.be/Files/media/tableaux/tarifs_jan15/Decision22.pdf 

6 Cel H38 
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6 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 toeslagen verbonden met de vennootschapsbelasting 

 

Alle gewijzigde tarieven worden op de website van BRUGEL gepubliceerd. 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

7 BIJLAGE  

Bij deze beslissing worden de aangepaste tariefroosters gevoegd. 


