
 
 

Persbericht  
 

BRUGEL DEELT MEE DAT DE TARIEFDALINGEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN GAS EN ELEKTRICITEIT 

VOOR DE PERIODE VAN 2015-2019, MET INGANG VAN 1 JANUARI LAATSTLEDEN, GROTENDEELS TE 

NIET WERDEN GEDAAN DOOR DE WEERSLAG VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE 

CONSUMENTEN. 

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

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

Federale overheid lag, en werd uitgeoefend door de CREG.  

Na afloop van dit eerste boekjaar kondigde BRUGEL op 18 december 2014 gunstigere tarieven aan 

voor de Brusselse consumenten. Zo zag een gemiddeld Brussels gezin tussen 2014 en 2015 op zijn 

totale energiefactuur een daling van ongeveer 2,5%, hetzij € 14 incl. btw voor elektriciteit en € 21 incl. 

btw voor gas, wanneer alle overige zaken gelijk bleven. 

 

De jaarlijks verwachte indexeringen … 

Bepaalde posten op de energiefactuur worden elk jaar automatisch geïndexeerd. De 

wegenisretributies en de rechten die het " Brusselse energiefonds 1" financieren, werden in de loop 

van januari aangepast. De impact van deze indexeringen, berekend op basis van de index van de 

consumptieprijzen, is verwaarloosbaar (enkele honderden per jaar), aangezien deze vrij stabiel is 

gebleven ten opzichte van 2013. 

 

De nieuwe extra opgelegde belastingen …  

 

1) De vennootschapsbelasting voor de intercommunales 

De programmawet van 19 december 2014 heeft artikel 180, 1°, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen (WIB), die de intercommunales uitdrukkelijk uitsloot van de toepassing van de 

Vennootschapsbelasting (VenB), opgeheven. Als gevolg hiervan, en in overeenstemming met de 

Brusselse ordonnanties en de tariefmethodologieën, moest de netbeheerder de distributietarieven 

wel aanpassen om deze nieuwe belasting erin op te nemen. 

 

Deze maatregel van de Federale Regering heeft een rechtstreekse invloed op de Brusselse 

tariefbudgetten: het globale budget (elektriciteit en gas) stijgt met 5,5% ten opzichte  van het budget 

dat oorspronkelijk werd voorzien voor het jaar 2015. Wij herinneren eraan dat dit globale budget 

sterk was gedaald (10,5%) ten opzichte van het laatst goedgekeurde tariefbudget (2012). 

 

                                                           
1 Fonds dat hoofdzakelijk is bedoeld voor de financiering van de « energiepremies » en Brugel 
 



De weerslag op de energiefactuur is erg groot en globaal genomen zijn de in december 2014 

aangekondigde tariefverminderingen nu beperkt, of worden ze zelfs in bepaalde gevallen opgeheven.  

BRUGEL kondigde eind december 2014 aan dat een gemiddelde Brusselse residentiële afnemer, met 

een elektriciteitsverbruik van 2.800 kWh, zijn distributiekosten tussen 2014 en 2015 met ongeveer 

6%, en voor gas met 8% (bij een jaarverbruik van 12.000 kWh) zou zien dalen.  

Als gevolg van de vennootschapsbelasting wordt deze vermindering nu te niet gedaan: de 

waargenomen evolutie bedraagt nu slechts  -1,7% voor elektriciteit en -4% voor gas.  

Terwijl de aangekondigde winsten voor de gemiddelde residentiële afnemer  respectievelijk € 14 voor 

elektriciteit en € 21 voor gas bedroegen, zal dit nu slechts € 4 en € 10 incl. btw zijn.  

De vaststellingen voor de residentiële afnemer gelden ook voor de professionele afnemers. 

 

2) Financiering van de strategische reserve 

In haar beslissing van 29 januari 2015 heeft de CREG het voorstel van Elia (Elia System Operator) 

aanvaard betreffende de aanpassing van de transmissietarieven voor de openbare 

dienstverplichtingen in het kader van de financiering van de strategische reserve. Netbeheerder 

SIBELGA moest als gevolg hiervan zijn tarief voor de herfacturatie van de transmissiekosten aan de 

Brusselse consumenten wijzigen. 

De impact van deze maatregel verzwaart alweer het totale bedrag op de elektriciteitsfactuur van alle 

Brusselaars. Voor een residentiële afnemer van 2.800 kWh blijft dit evenwel beperkt tot ongeveer € 

1,9 incl. btw/jaar. 

 

Conclusie 

De distributietarieven voor gas en elektriciteit zijn op 1 februari 2015 aangepast, rekening houdend 

met de nieuwe extra belasting opgelegd door de federale wetgeving. 

Hoewel de aangekondigde dalingen naar beneden toe werden herzien, wil de regulator benadrukken 

dat de inspanningen inzake de tarieven, vastgesteld eind december 2014, het toch mogelijk maken om 

de eindfactuur van de consumenten ten opzichte van 2014 niet te verzwaren. 

Wij herinneren eraan dat de distributietarieven voor gas en elektriciteit verhoogd zijn als gevolg van de 

nieuwe belasting op de intercommunales, waaronder SIBELGA. Deze belasting kwam er na een 

beslissing van de federale regering en heeft een weerslag op alle distributietarieven in de drie 

gewesten. Distributienetbeheerder BRUGEL noch de gewestelijke overheden zijn niet verantwoordelijk 

voor deze beslissing, aangezien dit uitsluitend onder federale bevoegdheid valt. 

Alle distributietarieven zijn vanaf nu beschikbaar op de website van BRUGEL en werden reeds 

aangepast op BRUSIM, de Brusselse tariefsimulator. 

 

 

 

 

 

 

 



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 toezicht- en 

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

anderzijds.  

www.brugel.be 
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