Akkoord

betreffende

de

overleg procédure

voor

de

tariefmethodologie water voor de overgangsperiode en de
eerste regulatoire période na 2021

Tussen:

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

Vertegenwoordigd door de heer Jan de Keye, Voorzitter a. i en de heer Jan Willems,
Bestuurder.

En

De wateroperator, netbeheerder voor drinkwatervoorziening en gemeentelijke sanering van
het stedelijk afvalwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna VIVAQUA genoemd,
intercommunale vereniging in de vorm van een coôperatieve vennootschap metbeperkte
aansprakelijkheid,gevestigd te 1000 Brussel, Keizerinlaan 17-19.
Vertegenwoordigd door mevrouw Faouzia Hariche, Voorzitster en lid van het Uitvoerend
Comité

Wordt vooraf het volgende uiteengezet:

Artikel 39/1 van de ordonnantie' 'waterkader' bepaalt:
"§1 ... vanaf l januari 2019 stelt Brugel, no raadpleging van de wateroperatoren, de
tariefmethodologieën op die zij dienen te gebruiken om hun tarief^oorstel op te ste//en;
in deloop van hetjaar 2020 zou BRUGEL de eerste tariefvoorstellen van de wateroperatoren
moeten goedgekeurd hebben. De oude tarieven blijven gelden tôt ÈRUGEL die eerste
tariefvoorstellen heeftgoedgekeurd.
§ 2. Detariefmethodologieënverduidelijken met name:

/

de bepaling van de kostencategorieën per opdracht van openbare dienst, waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen de diensten voor voorziening (productie en distributie van
drinkwater) en de diensten voor sanering (opvang en zuivering van af/alwater) die worden
gedektdoor de tarieven;

2 de rege/s hpe de kostencotegoneën bedoeld in het 1° zullen evolueren in de loopder tijd,
met inbegripvan de méthode om de parameters van de evolutieformulesvast te leggen;
3° de rege/s om de kosten toe tewijzen aan gebruikerscategorieën;
4 de algemene tariefstructuur en de tariefdragers.
§ 3. De raadpleging van de wateroperatoren verloopt volgens een procédure die in onderlinge
overeenstémming wordt vastgelegd op basis van een uitdrukkelijk, transparant en nietdiscriminerendakkoord. [...]
§ 6. Tenzij een kortere termijn werd overeengekomen tussen BRUGEL en de betreffénde
wateroperator, wordt de tariefme^iodologie die van toepassing is op de vaststelling van het
toriefvoorste/ oon de genoemde operator meegedeeld uiterlijk zes maanden vôôr de datum
waarop hettarief/oorstel bij ERUOLmoetworden ingediend.
Bij gebrek aan een akkoord voorzien deze artikelen een minimale overlegprocedure.

/° &RUOL stuurt de wateroperatoren de oproeping tôt de overlegvergaderingen, alsook de
documentotfe inverband met de agendapunten van die vergaderingen, binnen eentermijn van
dr»e weken voor genoemde vergaderingen. De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum en
tijdstip van de vergadering, en de agendapunten;

2° no de vergadering stelt BRUGEL de ontwerpnotulen van de vergadering op, met de
argumenten die door de verschillende partyen naar voren werden gebracht en depunten waar

' Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 2006 tôt opstelling van een
kader voor het waterbeleid

men het cens en niet eens over was, en stuurt ze ter goedkeuring aan de wateroperatoren
binnen tweeweken na de vergadering;

3° binnen een maand na ontvangst van de door de partijen goedgekeurde notulen van
ÈRUGEL , sturen de wateroperatoren aan KRUGEL hun formée/ ac/w'es over de
tariefmethodologie dïe het resultaat is van dit overleg, waarbij ze in voorkomend geval de
eventue/e punten woarover nog geen overeenstemming werd bereîkt, benadrukken.

De termijnen zoals bepaald in de punten 1°, 2° en 3° kunnen worden verkort in onderlinge
overéenstemmingtussen BRUGELen de wateroperatoren.

BRUGEL mo&Veert elke aanvaarding of verwerp'mg van de voorstellen tôt wijziging van de
wateroperatoren.

Artikel 39/3 van de ordonnantie "waterkader" bepaalt overigens:
"§ l. De wateroperatoren stellen hun tariefvoorstel op met inachtneming van de

tariefmethodologie die werd opgesteld door BRUGEL en dienen het in in overeenstemming
met de indienings- en goedkeuringsprocedure voor tarief/oorstellen bedoeld în paragraaf 3
von huidigartikel

§ 2. BRUGELbeslist, na onderzoekvan hettarief/oorstel, over degoedkeuring ervan op basis
von de conformiteit ervan met de tariefmethodologie en deelt haar gemoûVeerde beslissing
mee aan de wateroperotoren in overeenstemming met de indienings- en
goedkeuringsprocedure voor tariefvoorstellen bedoeld in paragraaf 3 van huidig artikel.
&RUGEL kan in de tariefbeslissing aanvullende modaliteiten invoeren die n'iet werden
gedefinieerd in de tariefmethodologie en die op tronsparante en niet-dfscrimi'nerende wijze
v/erden oyereengekomen met de woteroperatoren.
§ 3. De indienings- en goedkeuringsprocedure voor tarief/oorstellen wordt overeengekomen
tussen BRUGEL en de wateroperotoren. [...]
Bij gebrekaan een akkoordwordt een minimale procédurevoorgeschreven.
Dit akkoord heeft tôt doel deze verschillende bepalingen te implementeren.
Bi" evol werd het vol ende overeen ekomen:

A. Algemeen
Dit akkoord heeft betrekking op de te volgen procédure voor het opstellen van de
tariefmethodologie voor de openbare dienstopdrachten uitgeoefend door VIVAQUA en
bedoeld in artikel 17 van de ordonnantie 'waterkader'.

De in dit akkoord voorziene termijnen zijn gestelde termijnen. De partijen zullen bijgevolg in
de mate van het mogelijke deze uitvoeringsplanning volgen zonder daartoe formeel verplicht
te zijn.

B. Procédure voor de vastlegging van de tarieven tijdens de overgangsperiode
VIVAQUA kan bij BR. UGEL een aanvraag indiènen om de tarieven 2020 te verhogen ofgewoon
te indexeren.

In overeenstemming met artikel 39/1 van de ordonnantie:

"Dit verzoek tôt wijziging moet gemotsveerd zijn ten opzichte van zijn investeringsplan
waarover de Regering een uitspraakzal gedaan hebben conform artikel 39/5 en de reportings
opgesteld in uitvoering van artikel 38 van de ordonnantie. Brugel vraagt het advies aan het
Comité van Watergebruikers en aan de Economische en Socia/e Raad. Krugel beslist over dit
verzoek binnen een termijn van zes maanden no ontvangst ervan, rekening houdend met de
adviezenen met de beginselen en instrumenten vermeld in artikel 38 van dezeordonnanïie".

BRUGEL herinnert eraan dat, rekening houdend met haar verplichting het advies te vragen
van het Comité van Watergebruikers en de Economische en Sociale Raad, elke aanvraag om
de tarieven voor 2020 te verhogen uiterlijk op 30 juni 2019 moet worden ingediend om in
werking te treden op l januari 2020. In afwijking van de in punt A voorgeschreven termijnen
geldt deze termijn.
In onderlinge overeenstemming en na overleg tussen de twee partijen kan er alleen een
indexeringsprocedure op basis van de nationale consumptieprijsindex worden ingediend
tijdens de overgangsperiode, eventueel met gedeeltelijke corrigerende elementen voor de
niet-indexering sinds 2014, op voorwaarde dat de in het bovengenoemde artikel vermelde
voorwaardenworden nageleefd.
Aïs er voor nieuwe diensten een specifiek tarief zou moeten worden bepaald op basis van
nieuwe algemene voorwaarden, zou het om overgangstarieven gaan die door BRUGELzullen
worden goedgekeurd op voorstel van VIVAQUA. De bestaande diensten of technische
prestaties mogen alleen worden geïndexeerd.

C. Procédure voor het opstellen van het ontwerp van méthodologie voor de
vastlegging van de tarieven vanaf l januari 2021
l

Met doel is aver een ontwerp van tariefmethodologie te beschikken dat ten laatste op 30
november 2019 voor overleg aan VIVAQUA wordt voorgelegd.
Op 29 oktober 2018 heeft VIVAQUA via mail de verschillende thema's meegedeeld die ze wil
bespreken voor de méthodologie die betrekking heeft op de eerste regulatoire période na
2021.
Van de vol ende elementen werd akte enomen:

Uiterlijk tegen eind februari 2019 zal BRUGEL het reguleringsmodel en -kader, de duur van
de regulatoire période en de onderliggende doelstellingen van de tariefmethodologie
goedkeuren.
De méthodologie na 2021 zal minstens de in deze sectie vermelde elementen bevatten. Voor
elk thema zullen een of meer besprekingen worden georganiseerd.
a) Denkoefening aver destructuur van het totaal inkomen dat door de tarieven moet

worden gedekt:
identificatie van de perimeter van de gereguleerde activiteiten vôôr de start
van de denkoefeningover de méthodologie;
indeling van de kosten in categorieën (beheersbare en niet-beheersbare
kosten,... ). De principes moeten uiterlijk tegen eind maart 2019worden
gedefinieerd;
een eerste denkoefening in het kadervan deze méthodologie zal gaan. over de
definitie en de indeling in categorieën van de milieukosten en kosten van de

hulpbronnen. BRUGEL verbindt zich ertoe in de loop van de regulatoire
périodeeen specifieke studie uit te voeren aver deze thematiek;
opstellen van richtlijnen voor de invoering van een analytische boekhouding
in verband met de vastlegging van de tarieven en rekening houdend met de
implemehtatieplanning voor deze analytische boekhouding voor zover ze
operationeel is op het ogenblik dat het tariefvoorstel wordt ingediend;
denkoefening aver de invoering van bijkomende bakens om elke
kruissubsidiëring tussen de activiteiten binnen VIVAQUA of tussen de
wateroperatoren te vermijden;

identifiçatie op basis van criteria die in onderling overleg zullen worden bepaald
en uiterlijk tegen 30 april 2019 voor de grote projecten, namelijk de projecten
die een aanzienlijke impact zullen hebben, met name in het kader van de
strategische transformatie van VIVAQUA. de tariefvoorstellen moeten een
raming bevatten voor de grote projecten die in de loop van de regulatoire
périodezullen worden uitgevoerd;
het beheer van het pensioenfonds HYDRALIS en de dekking van de saldi in
geval van niet-nalevingvan het verwachte rendementspercentage;
een enveloppe bestemd voor steun aan de innovatie zal in overweging worden
genomen. Deze enveloppe zal tôt doel hebben VIVAQUAtoe te laten deel te
nemen aan innovatieve projecten of dergelijke projecten op te starten op
voorwaarde dat ze binnen het kader van de in de ordonnantie 'waterkader'

gedefinieerdeprincipes en/of opdrachten blijven;
de doorrekening van de beheerskost voor de facturatie (inning, verwerking,
... ) en de door VIVAQUA niet betaalde bedragen in verband met de heffing
voor de gewestelijke saneringsdiensten;

het beheervan de investeringen en andere kosten die buiten de perimetervan
het Waterbeheerplanvallen zoalsgedefinieerd in de ordonnantie 'waterkader';

de boekingswijze van de oude en nieuwe investeringen, de uitwerking van een
RAB (Regulated Asset Base) en het opstellen van de afschrijvingsregels;
analyse van een eventuele vergoeding voor de nieuwe geïnvesteerde kapitalen
of een financieringsmechanisme voor deze nieuwe investeringen.
De kosten verbonden met allé nieuwe opdrachten die aan VIVAQUAkunnen
worden toevertrouwd door de regering of door een parlementair initiatief dat
kadert binnen de openbare dienstopdrachten bedoeld in artikel 17§l, 18§l en
20 van de ordonnantie Waterkader of binnen allé andere wettelijke
verplichtingen.
b) Incentive régulation:
op het niveau van de kosten die aïs beheersbaar zullen worden gekwalificeerd,
zal worden nagedacht over de invoering van een stimulerende maatregel en/of
een efficiëntiefactor;

tijdens de eerste regulatoire période zal er geen incentive régulation zijn op
basis van doelstellingen. Wel zal BRUGEL in de loop van deze période, en in
samenspraak met de operatoren, de verschillende elementen vastleggen die de
invoeringvan een stimulerende regulering op basis van doelstellingen in de loop
van de tweede regulatoire période mogelijk zou kunnen maken.
e) De algemene tariefstructuur (klantencategorieën en tariefposten) zal worden
geëvalueerd en eventueel aangepast.
De belangrijkste te bespreken punten zijn:

parametrering van de progressieve en solidaire tarifering: er zal worden
nagedacht aver de vereenvoudiging van het aantal schijven en de
progressiviteitsgraad. De onderliggende doelstelling is de verbruiker een
duidelijkere en eerlijkere tariefstructuur te biedenzonder echter de bestaande
fundamentele principes op de helting te zetten;
de abonnementsvergoeding op basis van de woningen zal worden besproken;
de verdeling van de kosten aver de verschillende verbruikerscategorieën zal
worden geanalyseerd;
er moet een duidelijke en volledige indeling worden gemaakt van de
prestaties die het voorwerp moeten zijn van niet-periodieketarieven en er
moet een analyse worden gemaakt van de te hanteren benadering voor het
bepalen van die tarieven. Meer bepaald de mogelijkheid van bestekken tegen
betaling en de betalingvan een voorschot voor werken zullen worden
geanalyseerd.
d) De definitievan de saldi en de toewijzingsmechanismen.

e) De verslagen en de gegevens die de wateroperator aan BRUGEL moet bezorgen met
het oog op de contrôle van de prijzen. Er moeten modellen en functionele tools
worden uitgewerkt om een relevante (ex ante en ex post) reporting mogelijk te maken
in lijn met het IT-systeem en de boekhouding van de operator. Tegen uiterlijk 30
november 2019 moeten minsfens de richtlijnen worden gedefinieerd.
f) De criteria voor de evaluatie van het onredelijke of onnodige karakter van bepaalde
elementen van het totaal inkomen om bepaalde kosten eventueel te kunnen
verwerpen.

In de loop van de eerste regulatoire période zal worden nagedacht over de invoering van een
sociaal tarief in het Brussels Gewest (sociaaleconomische, technische/operationele en
juridische analyse). De méthodologie moet de mogelijkheid voorzien om dit mechanisme zo
snel mogelijk in te voeren.
In het algemeen moet het geheel van de richtlijnen een beheersing van de kosten voor de
verbruikers aantonen en het risico voor de wateroperator beperken.

De méthodologie moet passen in de lijn van de Europese oriëntaties, zeker aïs die verplicht
zijn, voldoen aan de richtlijnen die worden opgelegd in artikel 39/2 van de ordonnantie

waterkader' en, in voorkomend geval de algemene voorwaarden of andere verplichte
regelgeving naleven.

VIVAQUA verbindt zich ertoe om, binnen een redelijke termijn die de in overleg vastgelegde
planning niet in gevaar brengt, allé elementen te bezorgen waarover ze beschikt en die
BR. UGEL zullen toelaten de tariefmethodologie voor de période na 2021 op te stellen en de
genomen oriëntaties objectiefte 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.
In voorkomend geval zullen de notulen van de vergaderingen tussen BRUGEL en VIVAQUA
eveneens worden gepubliceerd, onder voorbehoud van de vertrouwelijkheid van bepaalde
informatie.

Het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie moet door de wateroperator worden
gemotiveerd.
D. Formeel overleg aver hetontwerp van méthodologie na 2021
Uiterlijk tegen november 2019 moet BRUGEL het door haar goedgekeurde ontwerp van
tariefmethodologie voor de netten voor drinkwatervoorziening en gemeentelijke sanering van
het stedelijk afvalwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan VIVAQUA bezorgen voor
overleg in overeenstemming met artikel 39/1 van de ordonnantie 'waterkader'.

Het formele advies van VIVAQUA aver het ontwerp van méthodologie moet binnen 45
kalenderdagen na de ontvangst ervan worden bezorgd. In voorkomend geval kan er een
overlegvergadering worden gepland binnen deze termijn van 45 dagen.

E. Goedkeuring en publicatie van de méthodologie

Het ontwerp van tariefmethodologie, eventueel aangepast op basis van de door VIVAQUA

geformuleerde opmerkingen, zal in overeenstemming met artikel 39/1 §4 ter consultatie
worden voorgelegd aan de Raad van Gebruikers en de Economische en Sociale Raad

gedurende minstens 30 dagen. Er zal ook een publieke consultatie voor dit ontwerp van
méthodologieworden georganiseerd binnen dezelfdetermijn.
Na analyse van de verschillende opmerkingen die bij de verschillende consultaties werden
geformuleerd, zal BR.UGEL het consultatieverslag opstellen dat minstens het advies van de
Raad van Gebruikers en de Economische en Sociale Raad en het standpunt van BRUGEL aver
de geformuleerde opmerkingen zal bevatten.

BRUGELzal het principe van de tariefmethodologieën uiterlijk op 3 l maart 2020 goedkeuren.

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

Brugel verbindt zich ertoe de tariefmethodologie aan VIVAQUA mee te delen uiterlijk zes
maanden voor de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend, tenzij de twee
partijen een kortere termijn overeenkomen. Ter indicatie, de tariefvoorstellen moeten

uiterlijk tegen 30 september 2020 worden ingediend.
De procédure voor de indiening en de goedkeuring van de tariefvoorstellen voor de
regulatoire période na 2021 zal worden opgenomen in het ontwerp van méthodologie dat aan
formeel overleg wordt onderworpen.
G. Slotbepalingen
Dit akkoord:

treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen Aïs de twee
partijen het akkoord niet op dezelfde dag ondertekenen, zal BRUGEL het aïs tweede
ondertekenen en dit op de dag van de ondertekening via e-mail aan VIVAQUA
meedelen en de ondertekende originele exemplaren per drager met
ont/angstbevestigingaan VIVIAQUAbezorgen.
wordt gepubliceerd op de website van BRUGEL binnen de zeven dagen na de
ondertekening ervan door de twee partijen.

i, op V>.
Opgemaakt te Brussel in twee originele exemplaren,
iA. december 2018.
Voor akkoord,

Voor VIVAQUA,

Voor BRUGEL,

Jan De Keye
Faouzia Hariche
Voorzftster
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