
 
 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

BESLISSING  

(BRUGEL-Beslissing-20180112-59) 

betreffende  

de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening 

van de kosten voor het gebruik van het 

transmissienet, 

de aanpassing van de wegenisretributie 

opgesteld op basis van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot 

wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

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 

12 januari 2018 

  

Avenue des Arts 46/14 Kunstlaan – B-1000 Bruxelles -  Brussel 

T: 02/563.02.00 – F: 02/563.02.13  

info@brugel.brussels – www.brugel.brussels 

mailto:info@brugel.brussels


 
 

 

 2 / 11  12/01/2018 

 

Inhoudsopgave 

1 Juridische grondslag ............................................................................................................................................3 

2 Geschiedenis van de procedure ......................................................................................................................3 

3 Indexering van de wegenisretributie ..............................................................................................................4 

4 Aanpassing van de transmissietarieven ..........................................................................................................5 

5 Indexering van de rechten die het energiefonds financieren ....................................................................8 
5.1 Artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie .........................................................................................8 
5.2 Artikel 20septiesdecies van de gasordonnantie ....................................................................................8 

6 Conclusies .............................................................................................................................................................9 
BRUGEL bevestigt tevens dat de door SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2018 met betrekking 

tot artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 20septiesdecies van de gasordonnantie 

conform zijn. .......................................................................................................................................................... 10 

7 Bijlage(n) ............................................................................................................................................................. 10 
7.1 Aangepaste tariefroosters ..................................................................................................................... 11 
7.2 Tariefsaldi .................................................................................................................................................. 11 

 

 

 



 
 

 

 3 / 11  12/01/2018 

 

1 Juridische grondslag 

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest1 zoals gewijzigd door de ordonnantie van 8 mei 20142 (hierna 

“elektriciteitsordonnantie”) 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 stelt: “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 9quinquies,11° van de elektriciteitsordonnantie en artikel 10ter, 11° van 

deordonnantie van 1 april 20043 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (hierna 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 Geschiedenis van de procedure 

Op 29 december 2017 heeft SIBELGA de vanaf 1 januari 2018 toegepaste tarieven aan BRUGEL 

overgemaakt, met: 

- De volgens de index van de consumptieprijzen geïndexeerde bedragen van de 

wegenisretributie; 

- De geïndexeerde bedragen van de rechten die SIBELGA heeft ingekohierd voor rekening van 

het Gewest, krachtens artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 20septiesdecies van 

de gasordonnantie; 

- De aanpassingen van het tarief voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het 

transmissienet, met inbegrip van de toeslag die de netbeheerder zal moeten toepassen ter 

compensatie van de netto reële kosten die voortvloeien uit de aankoop- en 

verkoopverplichting van groenestroomcertificaten in 2018, vastgelegd door het ministerieel 

besluit van 15 december 20174, en het nieuwe bedrag van de federale bijdrage voor 2018, 

gepubliceerd op 15 december 2017.5. 

                                                

1 B.S., 17.11.2001. 
2 B.S., 11.06.2014. 
3 B.S., 26.04.2004. 

4http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-12-

22&numac=2017032211 

5 www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/CotFed/CotFedE2018FR.pdf 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040150&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-12-22&numac=2017032211
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-12-22&numac=2017032211
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/CotFed/CotFedE2018NL.pdf
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Op 28 december 2017 heeft SIBELGA deze tarieven, onder voorbehoud van de goedkeuring van 

BRUGEL, overgemaakt aan alle in het Brussels Gewest actieve leveranciers. 

Als antwoord op de vragen van BRUGEL geformuleerd op 4 januari, werd een gedetailleerde 

verklarende nota met de berekening van het transmissieftarief overhandigd door SIBELGA. 

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 facturering 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. 

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 

hoogspanningseindafnemer6;  

- 0,5 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een laagspanningseindafnemer7; 

- 0,09 cent per kWh aardgas getransporteerd om te worden geleverd aan een eindafnemer.  

De bovenvermelde bedragen worden 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 2018):  

Redevance de voirie =  
(base) ∗ (indice de prix à la consommation décembre 20178)

Indice des prix à la consommation novembre 2001
 

Het basisbedrag en het jaarlijkse 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 en zijn van toepassing 

vanaf 1 januari 2018. 

€/kWh 
2015 2016 2017 2018 

Δ 
2017/2018 

Eindafnemer laagspanning (elektriciteit) 
0,00640

5 
0,00650

1 
0,006632

9 
0,006774

5 
2,13% 

Eindafnemer hoogspanning 
(elektriciteit) 

0,00320
3 0,00325 

0,003316
5 

0,003387
3 

2,13% 

                                                

6 in de zin van artikel 2, 19° van de elektriciteitsordonnantie  
7 in de zin van artikel 2, 20° van de elektriciteitsordonnantie  
8 Source http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/ 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/


 
 

 

 5 / 11  12/01/2018 

 

Eindafnemer (gas) 
0,00115

3 0,00117 
0,001193

9 
0,001219

4 
2,13% 

 

BRUGEL heeft de geïndexeerde bedragen die de distributienetbeheerder 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 transmissietarieven, en 

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

elektriciteitsordonnantie over tot de herberekening van de transmissiekosten volgens de methodologie die in het 

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

zijn van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de wijziging die eraan ten grondslag ligt.” 

Het nieuwe aangepaste tariefrooster houdt rekening met: 

- de transmissietarieven voor de periode 2016-20199, goedgekeurd door de CREG op 3 

december 2015;   

- de regulatoire saldi op de transmissiekosten;  

- het nieuwe bedrag van de federale bijdrage 2018 (gepubliceerd op 15 december 2017), dat van 

toepassing is vanaf januari 201810;  

- de laatste ramingen van de hoeveelheden die worden afgenomen van het transmissienet. 

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

De methodologie die SIBELGA heeft gevolgd om de transmissietarieven te bepalen, werd 

gecontroleerd door BRUGEL. Samengevat, op basis van de ramingen van de hoeveelheden afgenomen 

op het transmissienet11 (gedistribueerde hoeveelheden + hoeveelheden verliezen - geïnjecteerde 

hoeveelheden) raamt SIBELGA de te ontvangen ELIA-factuur.  Aan dit budget wordt het saldo 

                                                

9 Deze tarieven bevatten tevens de toeslag voor de financiering van de strategische reserve die begin 2015 werd 

vastgelegd; 

10 www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/CotFed/CotFedE2018NL.pdf  

11 De raming van de hoeveelheden afgenomen op het transmissienet is gebaseerd op de gedistribueerde volumes 

voorzien in het tariefvoorstel elektriciteit en aangepast aan de laatste prognoses, waaraan de verliezen worden 

toegevoegd en waarvan de door de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van SIBELGA geproduceerde volumes 

worden afgetrokken. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/CotFed/CotFedE2018NL.pdf
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toegevoegd (in bonus of in malus). Dit bedrag wordt gedeeld door de geraamde hoeveelheden van de 

SIBELGA-klanten voor 2018. 

Het dient opgemerkt dat deze tarieven identiek zijn voor alle klantencategorieën. 

 

De bedragen die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende:  

in €/kWh 2015 2016 2017 2018 Δ 2017/2018 

ELIA-transmissiekosten 0,0107709 0,0109816 0,0111007 0,0111351 0,31% 

ELIA-toeslagen 0,0048179 0,0049704 0,0047341 0,0058529 23,63% 

Federale bijdrage 0,0026365 0,0030791 0,0034199 0,0034473 0,8% 

 

 

Wat de federale bijdrage betreft, werden de toepasselijke modaliteiten gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 3 oktober 201712 voor wat de federale bijdrage vanaf 1 januari 2018 betreft. Vanaf deze 
datum zal het bedrag dat word doorgerekend door alle netbeheerders identiek zijn. De modaliteiten 
vastgelegd in dit besluit zullen door de CREG geëxpliciteerd worden voor alle netbeheerders. 

                                                

12http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-11-

24&numac=2017031575  
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-11-24&numac=2017031575
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Het bestaande saldo (tot 31 december 2017) met betrekking tot deze federale bijdrage voor de 
Brusselse distributienetbeheerder werd voor dit boekjaar bij wijze van uitzondering opgenomen in het 
tarief voor de doorrekening van de transmissiekosten13. 

 

Tussen 2017 en 2018 stellen we het volgende vast: 

- een lichte stijging van de tarieven verbonden met de doorrekening van de transmissiekosten 

(+0,31%). 

- een aanzienlijke stijging (+23%) voor de ELIA-toeslag.  

- een beperkte stijging van de door SIBELGA gefactureerde federale bijdrage (+0,8%). 

De tariefaanpassingen met betrekking tot de doorrekening van de transmissiekosten zijn van toepassing 

vanaf 1 januari 2018. 

De voorspelde transmissiekosten voor SIBELGA voor het jaar 2018 bedragen ongeveer 95,2 M€ en 

zijn als volgt verdeeld:  

 

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

van het transmissienet goed.  

                                                

13 Een wetsontwerp tot wijziging van de “elektriciteitswet” van 1999 wordt momenteel aangenomen: 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2853/54K2853001.pdf  

55%

28%

17%
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5 Indexering van de rechten die het energiefonds financieren  

5.1 Artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie 

Artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie bepaalt: “Het bezit van een leveringsvergunning 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.” 

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

en besluiten heeft BRUGEL deze controle uitgevoerd en bevestigt het de conformiteit van de door de 

netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 201814.  

 

  Vermogen Basis 2001 2014 2015 2016 2017 2018 

Laagspanningsklanten (€/maand) 

≤ 1,44 kVA 0 0 0 0 0 0 

≤ 6 kVA 0,6 0,77 0,78 0,78 0,80 0,81 

≤ 9,6 kVA 0,96 1,24 1,24 1,25 1,27 1,3 

≤ 13 kVA 1,2 1,55 1,55 1,56 1,59 1,63 

≤ 18 kVA 1,8 2,32 2,33 2,34 2,39 2,44 

≤ 36 kVA 2,4 3,1 3,11 3,12 3,19 3,25 

≤ 56 kVA 4,8 6,19 6,21 6,25 6,37 6,51 

> 56 kVA 7,8 10,06 10,1 10,16 10,36 10,58 

Middenspanningsklanten (€/kVA) per kVA 0,67 0,86 0,87 0,87 0,89 0,91 

 

5.2 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 

                                                

14 Bron http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/


 
 

 

 9 / 11  12/01/2018 

 

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.” 

€/maand Basis 2011 2014 2015 2016 2017 2018 

Meter G4/G6 (of max 10 m³/uur) en 
minder dan 5 MWh/jaar 

0,2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 

Meter G4/G6 (of max 10 m³/uur) en meer 
dan 5 MWh/jaar 

0,7 0,73 0,73 0,73 0,75 0,76 

Meter G10 (of max 16 m³/uur)  1,7 1,77 1,77 1,78 1,82 1,86 

Meter G16 (of max 25 m³/uur)  4,2 4,37 4,38 4,41 4,49 4,59 

Meter G25 (of max 40 m³/uur)  8,4 8,73 8,76 8,81 8,99 9,18 

Meter G40 (of max 65 m³/uur)  21 21,84 21,91 22,03 22,47 22,95 

Meter G65 (of max 100 m³/uur)  29,2 30,36 30,47 30,64 31,24 31,91 

Meter G100 (of max 160 m³/uur)  37,5 38,99 39,13 39,34 40,12 40,97 

Meter vanaf G160 (of meer dan 160 
m³/uur) 

54,2 56,36 56,55 56,87 57,99 59,22 

 

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

en besluiten heeft BRUGEL deze controle uitgevoerd en bevestigt het de conformiteit van de door de 

netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2017.15 

 

                                                

15 Bron http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/
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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 tarieven “wegenisretributie” elektriciteit en gas. 

Deze tarieven treden in werking vanaf 1 januari 2018. 

BRUGEL bevestigt tevens dat de door SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2018 met betrekking 

tot artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 20septiesdecies van de gasordonnantie 

conform zijn. 

 

Alle gewijzigde tarieven worden op de website van BRUGEL gepubliceerd. 

 

* * 

* 
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7 Bijlage(n) 

7.1 Aangepaste tariefroosters 

Bij deze beslissing worden de aangepaste tariefroosters gevoegd. 

7.2 Tariefsaldi 

Hieronder een raming van de tariefsaldi op 31 december 2017 op basis van de situatie die werd 

genoteerd na facturering van de gridfee van november 2017. 

 

Details van de saldi in € 

Periode januari - december 2017 

Gecumuleerde 

saldi 

2008-2017 

Verschil 

kosten 

inkomsten 

Energie in 

meter Saldo 

 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) 

Saldo op de ELIA-kosten -852.935,02 -498 644,79 -354 290,23 -674 007,79 

Saldo op de ELIA-toeslagen -265.624,79 -213.116,31 -52.508,48 -130.342,21 

Saldo op de federale bijdrage -77.063,47 -154.810,56 77.747,09 -75.837,39 

Totaal -1.195.623,28 -866.571,66 25.238,61 -206.179,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


