
Akkoord betreffende de overlegprocedure voor de

tariefmethodologieën elektriciteit en gas voor de regulatoire

période 2020-2024

Tussen:

De Reguleringscommissie voor énergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna
BRUGEL genoemd, autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, gevestigd te 1000
Brussel, Kunstlaan 46.

Vertegenwoordigd door deheer Marc Deprez, Voorzitter, en de heer Jan De Keye,
Bestuurder.

En

De beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en gas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, hierna SIBELGA genoemd, intercommunale vereniging in de vorm
van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 1000
Brussel, Werkhuizenkaai 16.

Vertegenwoordigd door de heer Luc Hujoel, Directeur-generaal, en de heer Raphaël Lefere,
Secretaris-generaal.



Wordt vooraf het volgende uiteengezet:

Artikel 9quater van de' "elektriciteitsordonnantie" en art. \0bis van de2 "gasordonnantie"
voorzien met name het volgende:

"§ Ier ... Na gestruaureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de netbeheerder, werkt
Èrugel de tariefmethodologie uit die deze netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van diens
torie/voorste/. [...]

§ 3. De tanefmethodo/ogie kon worden opgesteU door Brugel ro/gens een vastgestefde procédure
von gemeenschappelijk okkoord met de distributienetbeheerder op basis van een uitdrukkelijk
tronsparont en niet-discnminerend akkoord. "

Bij gebrek aan een akkoord voorzien deze artikelen een minimale overlegprocedure.

" §6. Kehoudens korter overeengekomen termijn tussen Èrugel en de distributieneîbeheerder wordt
de tarfefmethodotogj'e die van toepassing is voor de vaststelling van het tone/voorstef meegedeeld aan
de netbeheerder ten /aatste zes maanden vôôr de datum waarop het tariefvoorstel moet worden
ingediend bij Brugel. "

Artikel 9sex»es van de "elektridteitsordonnantie" en art. l Ob»s van de "gosordonnanûe" voorzien
met name het volgende:

"§ 3. De indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het
voorwerp uit van een akkoord tussen Brugel en de netbeheerder. "

Bij gebrek aan een akkoord wordt een minimale procédure voorgeschreven.

Dit akkoord heeft tôt doel deze verschillende bepalingen uit te voeren.

Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektridteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, hierna "elektriciteitsordonnantie" genoemd.

2 Ordonnantie van l 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,
hierna "gasordon nantie" genoemd.



Bi' evol werd het vol ende overeen ekomen:

A. Procédure voor het opstellen van de ontwerpen van méthodologie 2020-
2024

Het doel is aver een ontwerp van tariefmethodologie te beschikken dat ten laatste op 30
november 2018 voor overleg aan de distributienetbeheerder wordt voorgelegd.

Op 14 maart 2017 en 18 april 2017 hebben Brugel en Sibelga tijdens twee voorbereidende
vergaderingen de verschillende te behandelen thema's voor de méthodologie voor de
période 2020-2024 besproken.

0 basis van deze bes rekin en werden de vol ende elementen enoteerd:

l. Met regelgevend kader dat in 2020-2024 zal worden geïnstalleerd via de
tariefmethodologieën zal een mate van continuïteit met het huidige regelgevende
kader garanderen. Er zal geen herinitialisatie zijn van de huidige méthodologie.

2. De methodologieën 2020-2024 zullen minstens de volgende denkoefeningen
bevatten:

a) Denkoefening over de structuur van het tota/e fnkomen dat door de

distributietarieven moet worden gedekt:

de formule van de billijke marge op basis van het huidig model zal niet
worden herzien. Niettemin moet de impact van de invoering van
prikkels/boetes op de globale vergoeding van de distributienetbeheerder
worden gemeten;
de indeling van bepaalde kosten in beheersbare en niet-beheersbare kosten
blijft behouden. Er zal worden nagedacht over de mogelijkheden om de
indeling van bepaalde kosten te optimaliseren (bijvoorbeeld voor bepaalde
spedfieke projecten). De principes moeten uiterlijk tegen eind februari
2018 worden gedefinieerd;
voor het geheel van de beheersbare kosten zal worden nagedacht over de
invoering van een efficiëntiefactor;

de tariefvoorstellen moeten een raming bevatten voor de grote projecten die
in de loop van de regulatoire période zullen worden uitgevoerd. Een groot
prôject is elk project dat een aanzienlijke impact heeft op de tarieven en dat
wordt geselecteerd in overleg met de distributienetbeheerder uiterlijk tegen
juli2018.



b) De algemene tariefstructuur (klantencategorieën en tarîefposten) zal
worden geëvalueerd en eventueel aangepast.

De belangrijkste te bespreken punten zijn:

de invoering van een meer capaciteitsgericht tarief in het Brussels Gewest zal
worden geanalyseerd (sociaaleconomische, technische/operationele en
juridische analyse). Voor dit punt zal Brugel een studie uitvoeren die in de
loop van augustus 201 7 werd opgestart en in principe eindigt in januari 20 18.
In het kader hiervan zutlen zowel Sibelga aïs de verschillende stakeholders
worden geraadpleegd.

De studie zal de impact op de tarieven evalueren voor de netbeheerder en
voor de Brusselse verbruiker;

het behoud of de afschaffîng van een specifiek tarief voor het exclusief
nachttarief en het bepalen van de spanning tussen het piektarief en het
daltariefzullen worden beoordeeld.

de mogelijkheid om een specifiek tarief voor de smartmeters in te voeren zal
worden overwogen;
er zal worden nagedacht aver de vereenvoudiging van de klantencategorieën.
De onderliggende doelstelling is de verduidelijking van de tariefstructuur voor
de verbruiker, zonder evenwel de bestaande principes fundamenteel opnieuw ,
in vraag te stellen;

de punten in verband met de tarifering voor de prosumers en de "groene"
meteropname, het delen van de productie, moeten uiterlijk tegen het eerste
kwartaal 2018 afgerond zijn;

de tariefmethodologie elektriciteit zal ook het mechanisme voor het bepalen
van de transmissietarieven opnemen in de distributietarieven. De
goedkeuringsprocedure van Brugel voor deze tarieven moet eveneens
worden geïntegreerd.

Net aïs voor de méthodologie 2015-2019 zal het standpunt van Brugel aver
het injectietarief niet worden herzien voor de regulatoire période 2020-2024.

ç) Herziening en aanpassing van het incentive regulation-systeem:

- In overleg met de netbeheerder zullen indicatoren voor de kwaliteit van de
diensten van Sibelga worden ingevoerd. De invoering van boetes/prikkels voor
het bereiken van bepaalde doelstellingen moet worden overwogen. De



kwaliteit van de diensten kan worden beoordeeld aan de hand van de

volgende aspecten:

. de naleving van de uitvoeringstermijnen van de door de netgebruikers
aangevraagde werken (bijvoorbeeld de uitvoeringsstermijn voor een
aansluiting);

. de onthaaldienst voor de gebruikers (informatie,
klachtenbehandeling,... );

. de continuïteit van de bevoorrading (bijvoorbeeld de duur en het
aantal onderbrekingen per netgebruiker);

. de naleving van de kwaliteitsnormen voor de levering (bijvoorbeeld de
kwaliteit van de geleverde spanning voor elektriciteit);

. de uitwisselingen met de leveranciers (bijvoorbeeld,
terbeschikkingstelling van de meetgegevens).

- In overleg met de netbeheerder kan worden nagedacht aver de invoering van
indicatoren voor de investeringen.

- De invoering van boetes/prikkels voor de uitvoering van bepaalde projecten
moet worden overwogen. Deze prikkels hebben ook tôt doel bepaalde
thema's te bevorderen, zoals de invoering van intelligente netten, de
maatregelen voor energie-effîciëntie of het beheer van de vraag en meer
algemeen bepaalde projecten om innovatie te bevorderen of te ondersteunen.
Een andere doelstelling is het aansporen van Sibelga tôt het optimale gebruik
van haar netten en het maken van rationele keuzes voor de uitrusting in haar
investeringsbeleid of haar beleid voor de vervanging van de netten.

De besprekingen aver de verschillende indicatoren moeten starten in oktober
2017 en in principe worden afgerond in het eerste halfjaar 20 18.

- De modellen van financiële prikkels zullen worden gedefinieerd op basis van
de gekozen indicatoren. Er zal rekening worden gehouden met de specifieke
kenmerken van het Brusselse net. Het gebruik van boetes moet eveneens
worden overwogen.

d) Het hoofdstuk van de tariefmethodologieën aver de niet-periodieke tarieven zal niet
worden herzien, tenzij om er de eventuele nieuwe evoluties van de energiemarkt in
op te nemen. . Tegen 30 mei 2018 moeten de nieuwe niet-periodieke tarieven
bepaald zijn.

e) De definitie van de saldi en de toewijzingsmechanismen worden niet gewijzigd.



f) In de methodologieën moeten de aspecten in verband met de "groene" mobiliteit
(elektrische voertuigen en CNG) en de opslag thuis wordén opgenomen.

g) De bijlage bij de méthodologie voor de beoordeling van het onredelijke of niet
noodzakelijke karakter van bepaalde elementen van het totale inkomen zal worden
gewijzigd, rekening houdend met het analyserooster van CEER om de gereguleerde
en niet-gereguleerde activiteiten in te delen, zonder afbreuk te doen aan de rechten
en verplichtingen die het Brussels Gewest de distributienetbeheerder oplegt
krachtens een wettelijke bepaling of elke andere dwingende akte.

In het algemeen moet het geheel van de richtlijnen een positieve impact voor de verbruikers
aantonen en het risico van de netbeheerder beperken.

De methodologieën moeten aansluiten bij de Europese oriëntaties, in etk geval wanneer die
verplicht zijn, en in overeenstemming zijn met de technische reglementen. Ze moeten in de
mate van het mogelijke rekening houden met allé wijzigingen van de normen voor eind 2018.

Met dit akkoord verbindt Sibelga zich ertoe allé elementen te leveren waarover ze beschikt
om Brugel in staat te stellen de tariefmethodologieën voor de période 2020-2024 op te
stellen en de gekozen oriëntaties objectief te motiveren.

In het kader van haar verplichting tôt transparantie en motivering van de bestuurlijke
handelingen zal Brugel allé relevante stukken voor dit overleg op haar website publiceren.
De notulen van de vergaderingen tussen Brugel en de verschillende actoren zullen eveneens
worden gepubliceerd, onder voorbehoud van de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie.

Met vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie moet door de netbeheerder worden
gemotiveerd.

B. Officieel overleg over het ontwerp van méthodologie 2020-2024

Uiterlijk tegen december 2018 moet Brugel de ontwerpen van tariefmethodologie voor de
distributienetten elektriciteit en gas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Sibelga
bezorgen voor overleg in overeenstemming met artikel 9quater, §3 van de
"elektriciteitsordonnantie" en artikel l Obis, §3 van de "gasordonnantie".

Het formele advies van Sibelga aver de ontwerpen van méthodologie moet binnen 30
kalenderdagen na de ontvangst ervan worden bezorgd.

3 htt : www.crener . or documente C15-DSO-16-03 DSO%20Conclusions 13%20Jul %202015%2Q l
(pagina 10)
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C. Goedkeuring en publicatie van de methodologieën

De ontwerpen van tariefmethodologieën, eventueel aangepast op basis van de door de
distributienetbeheerder geformuleerde opmerkingen, zullen ter consultatie worden
voorgelegd aan de Raad van Gebruikers en aan een publieke consultatie worden
onderworpen gedurende minstens 30 dagen.

Na analyse van de verschillende opmerkingen die de consultatie heeft opgeleverd, zal
BRUGEL het consultatieverslag opstellen dat minstens het advies van de Raad van
Gebruikers zal bevatten en het standpunt van BRUGEL over de geformuleerde opmerkingen.

BRUGEL zal het principe van de tariefmethodologieën uiterlijk op 28 februari 2019
goedkeuren.

D. Procédure voor de invoering en de goedkeuring van de tariefvoorstellen

Brugel verbindt zich ertoe Sibelga de tariefmethodologieën mee te delen uiterlijk zes
maanden voor de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend.

De procédure voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de
regulatoire période 2020-2024 zal worden opgenomen in de ontwerpen van methodologieën
die ter consultatie worden voorgelegd.

Uitgezonderd de in de eerste alinéa van punt D bedoelde termijn van zes maanden, zijn de in
dit akkoord vermelde termijnen indicatief, en dit ongeacht of er al of niet "uiterlijk" bij is
vermeld. De partijen zullen zich bijgevolg in de mate van het mogelijke aan deze
uitvoeringsplanning houden, zonder er formeel toe verplicht te zijn.

Dit akkoord:

treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen
wordt gepubliceerd op de website van BRUGEL binnen de drie dagen na zijn
ondertekening.



Opgemaakt te Brussel in twee originele exemplaren.

Voor akkoord,

Voor SIBELGA, Voor BRUGEL,

Luc Hujoel
Directeur-generaa/

Marc Deprez
Voorzitter

/
Raphaë Lefere
Sécréta is-generaal

Jan De Keye
Bestuurder


