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Juridische grondslag
De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de "elektriciteitsordonnantie") bepaalt in artikel 30bis, §3
dat BRUGEL de volgende bevoegdheid uitoefent:
“7° een tariefmethodologie opstellen voor de elektriciteitsdistributie, overeenkomstig de
bepalingen van afdeling IIquater van deze ordonnantie en voor de gasdistributie,
overeenkomstig hoofdstuk IIIbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de
organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.
Op basis van voornoemd artikel heeft BRUGEL de tariefmethodologie 2020-2024 opgesteld1.
Punt 4.3.6.2 van deze methodologie voorziet het einde van de compensatie in de volgende
bewoordingen:
“Wanneer ze de actieve afgenomen energie laten tussenkomen, zijn de in punt 4.3 bedoelde
tarieven afhankelijk van de actieve bruto afgenomen energie zodat ze het geheel van kWh
omvatten die de netgebruikers effectief hebben afgenomen. Voor de gebruikers die het
compensatieprincipe genieten krachtens de toepasselijke reglementering zal de netto
afgenomen energie voorlopig nog in aanmerking worden genomen tot de indienststelling van
de nieuwe verrekenkamer (clearing house) die het nieuwe MIG 62 of elk equivalent
alternatief implementeert.” (Onze markering).
Met deze beslissing stelt BRUGEL vast dat de aanpassing van de huidige MIG een equivalent
alternatief vormt waarmee het compensatieprincipe voor de distributienettarieven kan worden
beëindigd.
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Beslissing van 7 maart 2019 van BRUGEL betreffende de tariefmethodologie elektriciteit.
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Het betreft een nieuw handboek voor de automatische uitwisseling van marktgegevens tussen de DNB en de
energieleveranciers
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Ontwikkeling
Artikel 4.3.6 van de tariefmethodologie elektriciteit 2015-20193 voorzag het einde van de
compensatie binnen 3 maanden na de implementatie van de nieuwe MIG 6 en ten laatste op 1
januari 2018. BRUGEL besloot de inwerkingtreding van dit artikel uit te stellen4. Een dergelijk
uitstel was gerechtvaardigd met het oog op het algemeen belang, maar was verbonden aan het
voorbehoud dat de MIG 6 binnen een redelijke termijn in werking zou treden. BRUGEL behield
zich ook het recht voor de situatie te herbekijken indien zich nieuwe elementen zouden
aandienen.
Artikel 4.3.6.2 van de nieuwe tariefmethodologie 2020-2024 brengt de afschaffing van het
compensatieprincipe opnieuw ten berde en verbindt de inwerkingtreding ervan met de MIG 6
of een eventueel ander equivalent alternatief.
Aangaande de MIG 6 heeft BRUGEL akte genomen van het feit dat er meerdere obstakels zijn
voor zijn inwerkingtreding binnen een redelijke termijn. Een dergelijke langdurige onzekerheid
mag geen weerslag hebben op de adequate uitoefening van de opdrachten van de regulator,
die moet toezien op het evenwicht tussen de belangen van alle netgebruikers.
In zijn arrest van 25 januari 20185 heeft het Hof van Beroep van Brussel verklaard: [de beslissing
van BRUGEL] "is niet alleen niet-discriminerend maar maakt integendeel een einde aan een
bestaande discriminatie; in het oude systeem werden de 'klassieke' verbruikers immers op het vlak van
de kosten van het distributienet gediscrimineerd tegenover de 'prosumers', aangezien de 'prosumers'
slechts aan deze kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie (na de
compensatie), hoewel zij het distributienet hadden gebruikt voor alle afgenomen brutohoeveelheden".
BRUGEL moet dus corrigerende maatregelen nemen.
In dit kader heeft BRUGEL overleg gepleegd met SIBELGA over de verschillende technische
mogelijkheden voor de implementatie van het einde van het compensatieprincipe binnen een
redelijke termijn. Uit deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat SIBELGA zich ertoe zou
verbinden een dergelijke oplossing te bieden door de huidige MIG tegen 1 januari 2020 aan te
nemen. Volgens de van SIBELGA ontvangen informatie zal deze oplossing met de verschillende
actoren worden besproken, ook in de andere Gewesten. SIBELGA heeft deze oplossing ook
voorgesteld in een plenaire vergadering met de leveranciers die op 14 juni 2019 plaatsvond.
De leveranciers hebben geen substantiële opmerkingen geformuleerd over de voorgestelde
oplossing.
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Beslissing 16 van BRUGEL van 1 september 2014 betreffende de tariefmethodologie elektriciteit 2015-2019.
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Brief aan SIBELGA van 20 april 2018.
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Arrest van het Hof van Beroep van 25 januari 2018
https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2018/fr/Jurisprudence_TPCV.pdf
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Conclusie
Gelet op de voorgaande elementen heeft BRUGEL beslist dat de aanpassing van de huidige
MIG een equivalent alternatief vormt waarmee het compensatieprincipe voor de
distributietarieven kan worden beëindigd. De beëindiging van dit principe voor de
distributietarieven moet tegen 1 januari 2020 operationeel zijn.
SIBELGA moet deze aanpassing uitvoeren in overleg met alle betrokken actoren, in het
bijzonder de actieve elektriciteitsleveranciers.
BRUGEL zal erop toezien dat de betrokken prosumers door alle betrokken partijen correct
worden geïnformeerd over deze beslissing.
Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van haar publicatie op de website van
BRUGEL. Ze kan het voorwerp zijn van een beroep tot nietigverklaring bij het Marktenhof te
Brussel in overeenstemming met artikel 9septies van de elektriciteitsordonnantie of er een
verzoek tot heroverweging bij BRUGEL in overeenstemming met artikel 30octies van dezelfde
ordonnantie. Dit laatste heeft geen opschortend effect.
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