
 

 

Persbericht  

 

BRUGEL KONDIGT DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT AAN VOOR HET 

BRUSSELS GEWEST VOOR DE PERIODE VAN 2015 TOT 2019, MET EEN DALING VOOR 2015. 

 

Brussel, 18 december 2014. BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie kondigt, na een 

bevriezing van 2 jaar, de evolutie van de distributietarieven voor gas en elektriciteit aan voor de 

volgende 5 jaar. 

In het kader van haar toezichts- en controleopdracht en ingevolge de 6
e
 Staatshervorming, heeft 

BRUGEL sinds 1 juli 2014 de bevoegdheid voor de tarieven gekregen, die eerder bij de federale 

overheid lag en die uitgeoefend werd door de CREG.  BRUGEL wil in het Brussels Gewest een 

transparante en efficiënte markt bevorderen en voert haar opdrachten uit via open dialogen met de 

overheden, de marktspelers en de verbruikers.   

 

Na deze eerste oefening heeft BRUGEL op 12 december 2014 eerder gunstige tarieven voor de 

Brusselse gezinnen goedgekeurd. "Dankzij de regionalisering van de distributietarieven kunnen wij 

geleidelijk een doeltreffend en transversaal controlesysteem invoeren, in die zin dat BRUGEL in haar 

basisopdrachten reeds controle mocht uitvoeren over de investeringsplannen en het programma voor 

openbare dienstopdrachten van de netbeheerder" verklaart Marc Deprez, Voorzitter van de Raad van 

Bestuur.  

 

BRUGEL heeft in haar tariefmethodologie de wijze gepreciseerd waarop de kosten worden 

aangewend en gecontroleerd, en heeft de krachtlijnen gevolgd van de ordonnantie die de gas- en 

elektriciteitsmarkt regelt. 

 

BRUGEL heeft het "cost plus" principe behouden, dat voornamelijk gebaseerd is op de beheersing 

van de uitgaven van de netbeheerder door de regulator, zodat de inkomsten alle kosten dekken. 

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?  

De tarieven worden vastgesteld voor 5 jaar van 2015 tot 2019. Ze zijn niet vast, maar evolueren in de 

loop van deze 5 jaar, meer bepaald in functie van de voorziene investeringen, de indexeringsfactoren 

of nog de factoren van de kostenevolutie en van de vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen. 

Sinds 2009 wordt een structurele daling van de hoeveelheden van de verbruikte energie 

waargenomen, in de orde van 1 à 1,5% per jaar, wat een negatieve impact op de tarieven heeft. 

Immers in een cost-plustariferingsysteem waarbij de kosten, in tegenstelling tot de inkomsten, niet 

helemaal elastisch zijn tegenover de evolutie van de hoeveelheden, zal een vermindering van het 

verbruik leiden tot een prijsstijging om het evenwicht "inkomsten = budget" te behouden, ceteris 

paribus. 

 



 

 

Het tariefbudget, dat het geheel van de kosten van de distributienetbeheerder vertegenwoordigt, 

waarop deze zich zal baseren om zijn tarieven te bepalen, loopt terug (positief voor de tarieven) voor 

de regulatoire periode 2015-2019 ten opzichte van het laatste goedgekeurde budget, namelijk dat 

van 2012. 

 

De vorige en toekomstige saldi. Er werd een reguleringsfonds aangelegd. Dankzij een positieve 

bevoorrading door de saldi van 2008 tot 2013, zal dit fonds toelaten om de distributietarieven af te 

vlakken met het oog op de financiering van bepaalde projecten, waardoor een tariefverhoging als 

gevolg van de zware investeringen ten laste van de distributienetbeheerder, eerder beperkt zal 

blijven. Dit fonds zal overigens verder worden bevoorraad door de eventuele toekomstige saldi. 

 

Gevolgen voor de gas- en elektriciteitsfactuur  

Het "distributiegedeelte" van de factuur van een gemiddelde huishoudelijke Brusselse afnemer 

vertegenwoordigt 41% (excl. BTW) van de elektriciteitsfactuur en 26% van de gasfactuur. Het 

gedeelte betreffende de distributiekosten werd dus nu voor de volgende 5 jaar vastgesteld. Alle 

distributietarieven zijn vanaf nu beschikbaar op de website van BRUGEL en zullen vanaf januari 

worden aangepast op BRUSIM, de Brusselse tariefsimulator. 

 

Het "tarif design"  bestaat er in de structuur te bepalen van de verschillende onderdelen van de 

distributietarieven. Inderdaad, hoewel de distributietarieven beperkt zijn tot slechts één lijn op de 

eindfactuur, vormen ze niettemin een geheel van onderscheiden tarieven. 

 

De periodieke tarieven: tussen 2014 en 2015 zal een gemiddelde huishoudelijke Brusselse afnemer 

met een verbruik van 2.800 kWh, zijn distributiekosten zien dalen met ongeveer 6% voor elektriciteit 

en 8% voor gas. Daarna zullen de distributietarieven voor elektriciteit van 2015 tot 2019 geleidelijk 

stijgen. Voor gas zullen de distributietarieven vanaf 2016 geleidelijk stijgen, maar tot in 2019 zullen 

zij nog steeds onder de tarieven van 2014 blijven. Overigens toont de vergelijking van de tarieven 

met de voorziene evolutie van de index van de consumptieprijzen duidelijk aan dat de tarieven in 

dalende lijn gaan, wat dus de facto een globale verbetering van de koopkracht van de Brusselaars 

betekent. De vaststellingen toegelicht voor de huishoudelijke afnemers, zullen ook gelden voor de 

meerderheid van de professionele afnemers. 

 

De niet-periodieke tarieven: vanaf 2015 heeft BRUGEL een facturatie per "fluïdum" goedgekeurd. 

Een huishoudelijke afnemer zal dus voor een opening van de elektriciteits- of gasmeter 65€ betalen 

en 130€ voor een gelijktijdige opening, tegenover 125€ die men vroeger betaalde, ongeacht voor één 

fluïdum of voor twee.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusie 

De nieuwe distributietarieven die sinds 1 januari 2012 ongewijzigd bleven, werden op vrijdag 12 

december 2014 door BRUGEL goedgekeurd. De regulator besluit deze eerste oefening dus met goed 

nieuws voor de verbruikers die hun gas- en elektriciteitsfacturen 2015 zullen zien dalen. Zo zal tussen 

2014 en 2015, een gemiddeld Brussels gezin op zijn totale gas- en elektriciteitsfactuur een daling zien 

van ongeveer 2,5%, hetzij 14€ incl. BTW voor elektriciteit en 21€ incl. BTW voor gas, ceteris paribus. 

Verder zal BRUGEL een jaarlijkse ex-postcontrole uitoefenen om de budgettaire voorzieningen en de 

gedane uitgaven op te volgen, en zal zij in de loop van de regulatoire periode steeds maatregelen 

kunnen nemen om de tarieven aan te passen in geval van te grote afwijkingen of wijzigingen van de 

ordonnantie. 

 

Over BRUGEL  

BRUGEL is de regulator voor de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL is bekleed met een adviesopdracht ten aanzien van de overheid over de organisatie en de 

werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een algemene toezichts- en 

controleopdracht inzake de toepassing van de ordonnanties en de hiermee verband houdende 

besluiten anderzijds.  

www.brugel.be 
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