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1 Wettelijke grondslag 

Artikels 39/1, § 1, vierde lid en 39/3, § 2 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van 
een kader voor het waterbeleid (hierna de "kaderordonnantie water" of "KOW" genoemd) geven 
BRUGEL de bevoegdheid om de door de operatoren ingediende tariefvoorstellen goed te keuren.  

Overeenkomstig artikels 39/1 en 39/2 van de "kaderordonnantie water" heeft BRUGEL 
tariefmethodologieën vastgelegd die de operatoren moeten gebruiken bij het opstellen van hun 
tariefvoorstel.  

Artikel 39/2 11° van de " kaderordonnantie water" bepaalt dat alle aanpassingen van belastingen, taksen, 
toeslagen, vergoedingen en bijdragen van alle aard automatisch worden doorberekend in de tarieven 
drie maanden na hun inwerkingtreding.  

De tariefmethodologie van 30 maart 2021 bepaalt dat VIVAQUA de tarieven aanpast van zodra ze 
kennis krijgt van een nieuwe toeslag en BRUGEL hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stelt per 
gewone brief en per mail.  

Deze beslissing doet uitspraak over de aanpassing van de waterdistributietarieven naar aanleiding van 
de verhoging van de bijdrage tot het Sociaal Fonds, waartoe besloten werd door het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022, retroactief in werking getreden op 1 januari 2022. 

 

2 Historiek van de procedure 

BRUGEL werd op 19 augustus 2022 per gewone brief door VIVAQUA op de hoogte gebracht van 
de verhoging van de bijdrage tot het Sociaal Fonds en van de intentie van VIVAQUA om deze 
verhoging door te rekenen op haar facturen vanaf 1 januari 2023. ....  VIVAQUA heeft tijdens een 
vergadering op 13 september 2022 de vragen van BRUGEL beantwoord. 

 

3 Analyse van de vraag 

Artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2022 legt een verhoging, 
met retroactieve werking vanaf 1 januari 2022, van de bijdrage tot het Sociaal Fonds vast van 0,02 
euro per m³, waardoor deze stijgt van 0,03 euro per m³ naar 0,05 euro per m³. VIVAQUA deelt 
BRUGEL op 19 augustus 2022 haar intentie mee om de tarieven dienovereenkomstig maar niet 
retroactief op de volgende manier aan te passen vanaf 1 januari 2023:  

• Vastrecht ongewijzigd 

• Huishoudelijk variabel gedeelte: € 3,66 per m³ (excl. btw) 

• Niet-huishoudelijk variabel gedeelte: € 4,45 per m³ (excl. btw) 

 

Afdeling 4.2.1.1.3 van de tariefmethodologie van 30 maart 2021 omschrijft de bijdrage aan het Sociaal 
Fonds als een toeslag die een Activiteit van Algemeen Belang financiert. Deze aanpassing van de 
toeslag moet dan ook automatisch door VIVAQUA doorgerekend worden in haar tarieven.  

BRUGEL neemt er akte van dat VIVAQUA beslist heeft de verhoging van de bijdrage tot het Sociaal 
Fonds door te rekenen in haar facturen vanaf 1 januari 2023, de aldus voor 2022 gecreëerde delta 
van inkomsten1 zal worden doorgerekend in de tariefsaldi van dit boekjaar. De verhoging van de 

 
1 Verschil tussen de in 2022 gefactureerde bedragen en de bedragen die in toepassing van de retroactieve 
verhoging van de toeslagen op 01/01/2022 gefactureerd hadden moeten worden 
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bijdrage aan het Sociaal Fonds zal dus retroactief, vanaf 1 januari 2022, worden doorgerekend in de 
tarieven, via het mechanisme van het Tariefreguleringsfonds. Dit mechanisme zal tijdens de ex post 
controle met betrekking tot het jaar 2022 worden onderzocht. 

 

Anderzijds legt beslissing 181 van BRUGEL betreffende de goedkeuring van het aangepaste 
tariefvoorstel van VIVAQUA voor de periode 2022-2026 een indexering van +4 % vast voor de 
variabele gedeelten van de huishoudelijke en niet-huishoudelijke lineaire tarieven voor het jaar 2023. 
Deze indexering zal dan ook als volgt moeten uitgevoerd worden op het tarief verhoogd met de 
nieuwe bijdrage tot het Sociaal Fonds:  

 

 2022 2023 

Huishoudelijk lineair tarief [€/m³ excl. btw] 3,66 3,81 

Niet-huishoudelijk lineair tarief [€/m³ excl. 
btw] 4,45 4,63 

 

Ten slotte stelt BRUGEL vast dat de mededeling door VIVAQUA gebeurde per gewone brief, meer 
dan twee maanden na de publicatie van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
verhoging van de toeslag. De methodologie bepaalt dat de regulator door de operator zo spoedig 
mogelijk per gewone brief en per mail in kennis wordt gesteld. BRUGEL vraagt VIVAQUA dus om in 
de toekomst ook per mail te communiceren en een rapporteringsmodel van een geactualiseerd 
tariefvoorstel bij te voegen. 

 

4 Conclusies 

BRUGEL neemt er akte van dat  

1) de verhoging van de bijdrage tot het Sociaal Fonds van € 0,02/m³ doorgerekend zal worden in de 
tariefsaldi voor het jaar 2022 

2) vanaf 1 januari 2023 deze verhoging doorgerekend zal worden in de tarieven die aan de gebruikers 
zullen worden gefactureerd en aldus de volgende zullen zijn:  

- Huishoudelijk lineair tarief: € 3,81/m³ (excl. btw)  

- Niet-huishoudelijk lineair tarief: € 4,63/m³ (excl. btw) 

 - Vastrecht: € 28,47 

Daarnaast vraagt BRUGEL dat toekomstige tariefaanpassingen ook elektronisch worden meegedeeld, 
zoals vastgelegd in de methodologie, met onder meer een aangepast rapporteringsmodel. 
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5 Algemeen voorbehoud 

BRUGEL heeft deze beslissing goedgekeurd en heeft zich uitgesproken op basis van alle elementen 
waarover ze beschikte. 

Als bij latere controles zou blijken dat de verstrekte informatie verkeerd is (of dat elementen niet 
ter kennis zijn gebracht van BRUGEL), zou BRUGEL haar beslissing kunnen herzien. 

 

6 Beroep 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Marktenhof van Brussel, zetelend in kort 
geding, in overeenstemming met artikel 39/4 van de "kaderordonnantie water". 
 

* * 

* 
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