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SIBELGA 

De heer Luc HUJOEL 

Algemeen directeur 
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Betreft:  Tariefmethodologie – officieel overleg – akkoord over de procedure 

Geachte heer Algemeen Directeur, 

 

Hierbij bezorgen wij u de ontwerpen van tariefmethodologie voor de elektriciteits- en 

gasdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze teksten worden u voorgelegd in het 

kader van het overleg voorzien in artikel 9quater §3 van de elektriciteitsordonnantie1 en in artikel 

10bis §3 van de gasordonnantie2.  

 

Om nog vóór eind 2014 tarieven te kunnen vaststellen voor de regulatoire periode 2015-2019, 

stellen wij u voor om een vereenvoudigd overleg te houden in de vorm van een briefwisseling tussen 

de datum van dit schrijven en vrijdag 11 juli 2014. Op die manier kunnen wij vanaf 16 juli het advies 

vragen van de Raad van gebruikers en tegelijk ook van elk van zijn leden. Wij zullen hen verzoeken 

om hun advies vóór 18 augustus 2014 in te dienen. Na analyse van de verschillende ingestuurde 

adviezen, zal BRUGEL uiterlijk op 29 augustus 2014 de tariefmethodologieën voor de elektriciteits- 

en gasdistributienetten vastleggen en bekendmaken. Kunt u ons, rekening houdend met deze 

doelstellingen, uiterlijk vóór 5 juli 2014 uw akkoord over dit vereenvoudigd overleg bezorgen? 

 

Mogen wij u verzoeken om ons per omgaande (aangetekend en elektronisch) te laten weten of u 

akkoord gaat met dit vereenvoudigd overleg en in bevestigend geval, ons vóór 11 juli 2014 uw 

formeel advies over deze twee ontwerpen van tariefmethodologie voor elektriciteit en gas 

(aangetekend en elektronisch) mee te delen?  

 

Naast deze procedures dient BRUGEL ook de beginwaarde van het gereguleerd actief op 31/12/2013 

vast te leggen. De goedkeuring hiervoor zal vóór 21 juli 2014 worden gegeven, op basis van de 

tariefmethodologie, voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 2 september 2008, met uitsluiting van 

de behoefte aan bedrijfskapitaal.  

In het kader van dit tijdschema verzoeken wij u om uw tariefvoorstel in te dienen op 17 september 

2014. De procedure voor indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de regulatoire 

periode 2015-2019 is opgenomen in de methodologische teksten. 

                                                      
1 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd. 
2 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, 

zoals tot op heden gewijzigd. 
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BRUGEL – Avenue des Arts, 46 Kunstlaan – 1000 Bruxelles-Brussel 

 

De artikelen 9quater, §6 van de elektriciteitsordonnantie en 10bis, §6 van de gasordonnantie voorzien 

de mededeling van de tariefmethodologie aan de netbeheerder inderdaad uiterlijk zes maanden vóór 

de datum waarop het tariefvoorstel bij BRUGEL moet zijn ingediend. Deze artikelen voorzien 

eveneens de mogelijkheid om deze termijn van zes maanden te verkorten in geval van akkoord 

tussen BRUGEL en de distributienetbeheerder. Gelieve ons te laten weten of u akkoord gaat met 

deze verkorte termijn.  

 

Dit strakke tijdschema kan zo nodig nog worden aangepast, voor zover de algemene doelstelling, 

meer bepaald de invoering van tarieven vóór het einde van het jaar, wordt behouden. 

 

Indien u niet akkoord gaat, zullen wij overgaan tot het overleg in overeenstemming met de 

procedure bepaald in de artikelen 9quater §3 en 10bis §3 van de elektriciteits- en de gasordonnanties.  

 

In de hoop dat wij een akkoord kunnen afsluiten over de overlegprocedure en in afwachting van uw 

advies over deze ontwerpen van tariefmethodologie, verblijven wij met de meeste hoogachting. 

Pascal MISSELYN Marc DEPREZ 

Bestuurder Voorzitter 

 

 

Verzonden in tweevoud. Gelieve dit exemplaar ondertekend terug te sturen aan BRUGEL. 

 

 

Voor akkoord, 

 Over het vereenvoudigd overleg inzake de methodologie 

 Over de verkorte termijn tussen de invoering van de tariefmethodologie en de indiening van 

het tariefvoorstel 

 

Op  ……………………….. 

 

Voor SIBELGA, 

 

 

 

 

Naam en hoedanigheid 

 
Bijlagen: Bijlage 1: Ontwerp van tariefmethodologie voor “elektriciteit” opgesteld in toepassing van Art. 9quater 

ingevoerd door de ordonnantie van 8 mei 2014 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 

 Bijlage 2: Ontwerp van tariefmethodologie voor “gas” opgesteld in toepassing van Art. 9quater ingevoerd 

door de ordonnantie van 8 mei 2014 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 

 


