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BRUGEL heeft de beëindiging van de compensatie voor de distributienettarieven geakteerd in haar 
beslissing 111 van 26 juni 2019 ( 
https://www.brugel.brussels/publication/document/beslissingen/2019/nl/BESLISSING-111-einde-
compensatieprincipe.pdf). In deze beslissing bepaalt BRUGEL wat volgt: "De beëindiging van dit principe 
voor de distributietarieven moet tegen 1 januari 2020 operationeel zijn." Met andere woorden, de 
compensatie van de distributietarieven is niet langer mogelijk na 1 januari 2010.  
 
Deze beslissing wordt genomen op basis van artikel 30bis, §3 van de ordonnantie van 19 juli 2001 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is 
bijgevolg aan iedereen tegenstelbaar.  
 
De uitvoering van deze beslissing impliceert een opsplitsing in twee factureringsperiodes: voor 
en na 01.01.2020. Dit is het gevolg van de toepassing van beslissing 111, ook al zou dit betekenen dat 
voor sommige prosumers de eindfactuur voor het gedeelte "commodity" hoger kan zijn dan gewoonlijk. 
Deze opsplitsing in twee factureringsperiodes geldt enkel voor het jaar 2020; nadien zal er geen 
tussentijdse index meer zijn. 
 
Toch handelt BRUGEL in het belang van alle gebruikers van het distributienet in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en was de beslissing om de compensatie te beëindigen een noodzakelijke en 
onmisbare maatregel om een einde te maken aan een vorm van discriminatie. In zijn arrest van 25 
januari 2018 besliste het hof van beroep immers al dat de beslissing van BRUGEL om de compensatie 
te beëindigen "niet alleen niet discriminerend is maar, omgekeerd, een einde maakt aan een discriminatie die 
voorheen bestond; in het oude systeem immers werden de "klassieke" verbruikers op het vlak van de kosten 
van het distributienet gediscrimineerd tegenover de "prosumers", aangezien de "prosumers" slechts aan deze 
kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie (na compensatie), hoewel zij het 
distributienet gebruikten voor alle afgenomen brutohoeveelheden".  
 
Bovendien bepaalt artikel 34 van het besluit van 17 december 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit wat volgt: 
 
"Deze compensatie wordt, per meterregister, berekend tussen twee meteropnames." 
 
Anders gezegd, de compensatie wordt berekend tussen twee meteropnames. Daar de meterstand 
wordt opgenomen in de maand januari, moeten SIBELGA en de leveranciers dit artikel toepassen, ook 
al komt de opname van de maand januari niet overeen met de jaarlijkse opnameperiode.  
 
Gelet op het bovenstaande zijn de opname in januari en de mededeling van de 
meterstand aan de leveranciers gerechtvaardigd in het licht van de noodzaak om de 
beëindiging van de compensatie voor de gebruikstarieven van het net toe te passen vanaf 
januari 2020.  
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