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1 Juridische grondslag 

Artikel 9quinquies, 19° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna "elektriciteitsordonnantie") bepaalt: 
"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 de 
ordonnantie van 1 april 20041 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt (hierna 
"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." 

Bovendien wijdt de tariefmethodologie inzake elektriciteit voor de periode 2020-2024 een specifieke 
bijlage aan de doorrekening van de transmissiekosten2.  

2 Historiek van de procedure 

Op 21 december 2022 stuurde SIBELGA via e-mail de vanaf 1 januari 2023 toegepaste tarieven naar 
BRUGEL, met: 

- de aanpassing (Excel-bestanden) van het tarief voor de doorrekening van de kosten voor 
het gebruik van het transmissienet;  

- 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. 

Er werd tevens een gedetailleerde begeleidende nota bijgevoegd over de opstelling van het budget 
"transmissie 2023". Deze nota bevatte tevens een voorstel betreffende de uitbreiding van de 
kosteloosheid van het plaatsen van een slimme meter. 

3 Aanpassing van de transmissietarieven 
3.1 Methodologie 

Het tarief voor het gebruik van het transmissienet vergoedt de kosten voor het gebruik van het 
transmissienet.  
In overeenstemming met de elektriciteitsordonnantie bevat 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 9 quinquies 19° van de 
elektriciteitsordonnantie over tot de herberekening van de transmissiekosten volgens de methodologie die in het 

 

1 B.S., 26.04.2004. 
2https://odoo-brubox.acsone.eu/publication/document/notype/2019/nl/Transmissiekosten-na-concertatie-
Elek.pdf  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040150&table_name=wet
https://odoo-brubox.acsone.eu/publication/document/notype/2019/nl/Transmissiekosten-na-concertatie-Elek.pdf
https://odoo-brubox.acsone.eu/publication/document/notype/2019/nl/Transmissiekosten-na-concertatie-Elek.pdf
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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." 

Het nieuwe aangepaste tariefrooster houdt rekening met: 

- de transmissietarieven voor de periode 2020-2023, door de CREG goedgekeurd op 7 
november 2019;  

- de regulatoire saldi op de transmissiekosten;  
-  de laatste ramingen van de hoeveelheden die worden afgenomen van het transmissienet en de 

verschillende vermogens die worden gefactureerd. 

Het transmissietarief bestaat voortaan uitsluitend uit de transmissiekosten ELIA.  De federale bijdrage 
wordt sinds 2018 gecontroleerd door de federale regulator die net als de verschillende toeslagen en 
openbare dienstverplichtingen niet langer deel uitmaakt van de transmissietarieven.  

3.2 Bepaling van het tarief 

De voorspelde transmissiekosten van SIBELGA voor het jaar 2023 bedragen ca. 45,6 M€, wat een 
daling van 1,59% is ten opzichte van het geraamde budget voor 2022 (46,4 M€).  Deze bedragen 
vertegenwoordigen uitsluitend de transmissiekosten in de strikte zin, uitgezonderd de toeslagen.  De 
schrapping van de toeslagen uit het transmissietarief heeft het totale budget dat geherfactureerd moet 
worden door SIBELGA eerder aanzienlijk doen zakken, van een budget van € 97,4 M in 2021 naar een 
budget van € 46,4 M in 2022 (-52%).    

 

De methodologie die SIBELGA heeft gevolgd om de transmissietarieven te bepalen, werd 
gecontroleerd door BRUGEL en beantwoordt aan bijlage 3 van de tariefmethodologie 2020-2024. 

Na integratie van de over te dragen transmissiesaldi (€ - 1,2 M) en bewegingen van de vorige perioden 
bedragen de begrote kosten voor 2023 € 44.214.455 voor de transmissiekosten ELIA.  

De verdeelde volumes waarop de transmissietarieven voor doorberekening zullen worden toegepast, 
werden geraamd op 4.014.671 MWh.  
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Het jaar 2022 startte met infeed-niveaus die vergelijkbaar zijn met 2021, maar sinds september heeft 
de energiecrisis een invloed op de verdeelde volumes. Het "vermogen dat ter beschikking wordt 
gesteld voor de afname" bedraagt ongeveer 10% minder dan in 2021 (niet gepland), wat de facturen 
met € 1,5 M heeft doen dalen in 2022 ten aanzien van het budget. Het "jaarlijks vermogen" (piek van 
de afgelopen 12 maanden) en het "maandelijks vermogen" liggen lichtjes onder het niveau van 2021 
maar boven het budget van 2022. Ten slotte liggen de volumes die werden getransporteerd door Elia 
hoger dan de verwachtingen die uitgingen van een voortzetting van de daling die werd genoteerd in 
2021 (cfr nota Siblega). 

Bovendien werden de geraamde hoeveelheden ook aangepast om de begroting 2023 vast te stellen:   

- hypothese van een verdere daling in 2023 van de infeed vastgesteld tijdens de tweede helft van 
2022 : -0,75% ; wat neerkomt op een daling van 9,2% ten aanzien van 2019, het laatste 
"normale" jaar; 

- continue stijging van de lokaal geproduceerde volumes die leidt tot een daling van de volumes 
die over het ELIA-net worden vervoerd van 1,5% in 2022 (ten opzichte van 2021) en van een 
bijkomende 1,2% in 2023; 

- er zijn ook hypothesen vastgesteld wat betreft de verschillende vermogens die verbonden zijn 
met de facturering (ter beschikking gesteld vermogen, jaarlijks vermogen, maandelijks 
vermogen). 

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

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

in €/kWh 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Transmissiekosten ELIA 0,0111351 0,0113603 0,0112963 0,0119110 0,0112618 0,0110132 

Toeslagen ELIA 0,0058529 0,0075713 0,0089704 0,0117347 0 0 

Federale bijdrage  0,0034473 0,0033494 0,0031459 0,0034735 0 0 

 

We stellen een daling van het tranmissietarief tussen 2022 en 2023 vast van 2,21%.  
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De tariefaanpassingen met betrekking tot de doorrekening van de transmissiekosten zijn van toepassing 
vanaf 1 januari 2023. 

Het bedrag dat wordt gefactureerd aan een klant van het type laagspanning (verbruik van 2.458 kWh 
per jaar), zal dalen van € 29,34 naar € 28,69 incl. btw (6%). 

Het bedrag dat wordt gefactureerd aan een klant van het type middenspanning (verbruik van 750 MWh 
per jaar, zal verhoudingsgewijs evenveel dalen als dat van de LS-klant: van € 10.220 tot € 9.994. 

BRUGEL keurt de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik 
van het transmissienet goed. 

4 Indexering van de rechten die het energiefonds financieren  

4.1 Artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie 

Artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie bepaalt dat "het bezit van een leveringsvergunning van 
elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanleiding geeft tot de inning van een (maandelijkse) bijdrage 
betaalbaar door natuurlijke en rechtspersonen die de vergunning hebben verkregen". 

Artikel 35 van de ordonnantie van 23 juli 2018 heeft de indexeringsformule als volgt gewijzigd:  

"Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. De herziening 
gebeurt een keer per jaar op 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is, 
volgens de volgende formule: 

Het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt verkregen door de 
consumptieprijsindex van de maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de loop 
waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemiddelde van de consumptieprijsindexen 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 de regulator de conformiteit van de 
door de netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2023.  

  €/maand Vermogen Basis 
2001 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Laagspanningsklanten  

≤ 1,44 kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 
≤ 6 kVA 0,6 0,8 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 0,95 

≤ 9,6 kVA 0,96 1,27 1,30 1,33 1,35 1,36 1,39 1,52 
≤ 13 kVA 1,2 1,59 1,63 1,66 1,69 1,70 1,74 1,91 
≤ 18 kVA 1,8 2,39 2,44 2,50 2,53 2,55 2,61 2,86 
≤ 36 kVA 2,4 3,19 3,25 3,33 3,37 3,40 3,48 3,81 
≤ 56 kVA 4,8 6,37 6,51 6,65 6,75 6,80 6,95 7,62 
> 56 kVA 7,8 10,36 10,58 10,81 10,97 11,05 11,30 12,38 

Middenspanningsklanten  
(€/kVA) per kVA 0,67 0,89 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 1,06 
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4.2 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." 

Artikel 77 van de ordonnantie van 23 juli 2018 heeft de indexeringsformule als volgt gewijzigd:  

"Bovenstaande bedragen worden jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. De herziening 
gebeurt een keer per jaar op 1 januari van het jaar in de loop waarvan het recht verschuldigd is, 
volgens de volgende formule: 

Het basisbedrag van het recht wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt verkregen door de 
consumptieprijsindex van de maand juli van het jaar voorafgaand aan 1 januari van het jaar in de loop 
waarvan het recht verschuldigd werd te delen door het gemiddelde van de consumptieprijsindexen van 
het jaar 2011." 

€/maand Basis 
2011 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meter G4/G6 (of max. 10 m³/uur) 
en minder dan 5 MWh/jaar 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,26 

Meter G4/G6 (of max. 10 m³/uur) 
en meer dan 5 MWh/jaar 0,7 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,90 

Meter G10 (of max. 16 m³/uur)  1,7 1,82 1,86 1,90 1,93 1,94 1,98 2,18 

Meter G16 (of max. 25 m³/uur)  4,2 4,49 4,59 4,69 4,76 4,79 4,90 5,37 

Meter G25 (of max. 40 m³/uur)  8,4 8,99 9,18 9,38 9,52 9,59 9,80 10,75 

Meter G40 (of max. 65 m³/uur)  21 22,47 22,95 23,46 23,79 23,97 24,51 26,87 

Meter G65 (of max. 100 m³/uur)  29,2 31,24 31,91 32,62 33,08 33,33 34,08 37,36 

Meter G100 (of max. 160 m³/uur)  37,5 40,12 40,97 41,89 42,49 42,80 43,77 47,98 

Meter vanaf G160 (of meer dan 
160 m³/uur) 54,2 57,99 59,22 60,55 61,41 61,86 63,26 69,35 

 

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 de regulator de conformiteit van de 
door de netbeheerder SIBELGA gepubliceerde bedragen voor 2023. 
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5 Wijziging van het niet-periodiek tarief EBT38Bis 

Op verzoek van Brugel zal vanaf 1 januari 2023 het tarief EBT 38Bis "Vervanging van een meter door 
een slimme meter op vraag van de klant" worden gelijkgetrokken met het tarief EBT 38 "Vervanging 
van een LS-meter door een slimme meter zonder plaatsing van een kast in het kader van een 
eenvoudige lokale productie of een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in een bestaand gebouw ", 
dat € 0 bedraagt. De gratis vervanging van een LS-meter door een slimme meter zal dus gelden voor 
alle netgebruikers die daarom verzoeken. Ter herinnering, vóór deze datum profiteerden alleen 
prosumers, bezitters van een elektrisch voertuig en mensen die energie delen daarvan. 

We dienen erop te wijzen dat deze nieuwe gratis dienstverlening slechts van toepassing zal zijn in het 
geval van een vervanging "per type". Bijkomende werken zoals het vervangen van een zekering door 
een stroomonderbreker zullen nog steeds aan het huidige tarief gefactureerd worden. Er zal evenmin 
voorzien worden in een kosteloze verhoging van het vermogen van de meter bij vervanging door een 
slimme meter. 

6 Conclusies 

BRUGEL gaat over tot de goedkeuring van:  

- de aanpassingen die werden aangebracht aan de tarieven voor de doorrekening van de kosten 
voor het gebruik van het transmissienet. 

- het gratis tarief voor "Het vervangen van de meter door een slimme meter op vraag van de 
klant". 

Deze tarieven treden in werking vanaf 1 januari 2023. 

BRUGEL bevestigt tevens dat de door SIBELGA toegestuurde bedragen voor 2023 met betrekking tot 
artikel 26 van de elektriciteitsordonnantie enerzijds en artikel 20septiesdecies van de gasordonnantie 
anderzijds conform zijn. 

Alle tarieven worden op de website van BRUGEL gepubliceerd. 

* * 

* 
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Bijlage 
Bij de huidige beslissing worden de tariefroosters gevoegd met betrekking tot de doorrekening van de 
kosten voor gebruik van het transmissienet. 

 



  

 

 

 

D'application pour les prélèvements du  
1er janvier au 31 décembre 2023   

Van toepassing voor afnames tussen  
1 januari en 31 december 2023 

en EUR/kWh 
  

in EUR/kWh 

Coûts de transport ELIA 0,0110132 Transmissiekosten ELIA 

Surcharges ELIA 0,0000000 Toeslagen ELIA 

Cotisation fédérale 0,0000000 Federale bijdrage 

 

 

Les prix sont identiques pour tous les groupes de clients De prijzen zijn gelijk voor alle klantengroepen 
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