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Persbericht  
 

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST 

 

Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk 
voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse 
verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de 
distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse 
klant voor elektriciteit en gas met ongeveer 30 euro incl. btw dalen tegenover wat hij normaal in 
2017 zou moeten betalen.    
 
Deze tariefaanpassingen hebben een impact op zowel de huishoudelijke als de professionele klanten. 

Zo zal een Brusselse huishoudelijke klant die jaarlijks: 

- 2.800 kWh elektriciteit verbruikt, de component distributie van zijn factuur met 18,44 euro 

incl. btw (-6,5% ) zien dalen tegenover wat hij in 2017 had moeten betalen als het tarief niet 

was gewijzigd. 

- 12.000 kWh gas verbruikt, de component distributie van zijn factuur met 11,34 euro incl. btw 

(-4,3%) zien dalen tegenover wat hij in 2017 had moeten betalen als het tarief niet was 

gewijzigd. 

De totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse klant voor elektriciteit en gas zal dus 

ongeveer 30 euro bedragen in 2017. Deze aanpassingen hebben dus een positief effect op de 

koopkracht van de Brusselse gezinnen. 

Aangezien de tarieven waarvoor de aangekondigde verminderingen gelden, in verhouding staan tot 

het verbruik, zal een groter verbruik een grotere winst opleveren. Zo bedraagt voor een Brusselse 

professionele klant die jaarlijks 750.000 kWh elektriciteit en 300.000 kWh gas verbruikt, de impact ten 

opzichte van de initiële tarieven 2017 respectievelijk 820,5 euro excl. btw voor elektriciteit en 204,6 

euro excl. btw voor gas.    

 

CONTEXT   

Op basis van de tariefmethodologie die op 1 september 2014 werd goedgekeurd, kon de Brusselse 

distributienetbeheerder zijn tariefvoorstellen uitwerken voor de periode 2015-2019. BRUGEL heeft de 

distributietarieven voor 5 jaar goedgekeurd in december 2014. 

Na de eerste ex post tariefcontrole van de regulatoire periode 2015-2019 voor het jaar 2015 wilde 

BRUGEL een aantal aanpassingen aanbrengen. 

Deze aanpassingen hebben onder meer betrekking op het tariefreguleringsfonds. Eind 2015 bevatte 

dit fonds voor de sectoren elektriciteit en gas samen een totaal bedrag van 212,1 miljoen euro 

waarvan 97,6 miljoen euro nog geen bestemming had gekregen. BRUGEL wilde deze verschillende 

bedragen aan de Brusselse verbruikers herverdelen en tegelijkertijd destabiliteit van de tarieven voor 

de volgende regulatoire periode garanderen.  
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Een aanpassing aan de tariefmethodologieën was noodzakelijk. De fundamentele principes van de 

methodologieën werden niet herzien, maar er werden wijzigingen in opgenomen die een 

tariefaanpassing vanaf 2017 mogelijk maken. 

Op basis van deze aangepaste methodologieën heeft de distributienetbeheerder een nieuw 

tariefvoorstel overgemaakt voor de periode 2017 - 2019. 

Brugel heeft de nieuwe distributietarieven goedgekeurd die vanaf 2017 zullen worden toegepast. 

BESTEMMING EN GEBRUIK VAN DE TARIEFSALDI 

BRUGEL heeft tot taak de kosten per gedistribueerde energie-eenheid zo laag mogelijk te houden en 

erop toe te zien dat elke verhoging van de distributietarieven wordt voorkomen of beperkt. De 

bepalingen die aan de tariefmethodologieën werden toegevoegd, maken hete mogelijk om het 

ontstaan van regulatoire saldi in de toekomst te beperken en de bestaande saldi te gebruiken om de 

tarieven te verlagen tijdens de regulatoire periode.  

Deze saldi zullen voornamelijk dienen om de kosten van bepaalde projecten te dekken (conversie van 

de gasnetten van arm naar rijk gas, smart meter, belangrijk IT-project, …) zodat de Brusselse 

verbruikers geen hoger tarief zullen moeten betalen. 

Het effect dat vanaf 2017 onmiddellijk merkbaar zal zijn, is het gebruik van een gedeelte van de 

beschikbare saldi om bepaalde kosten te dekken in verband met de financiering van de 

pensioenkapitalen die dateren van voor de vrijmaking van de energiemarkt. Deze aanwending heeft 

een structurele daling van de tarieven tot gevolg.  

DE BETROKKEN TARIEVEN 

De globale tariefstructuur blijft onveranderd. De niet-periodieke tarieven1 veranderen evenmin.  

De component “distributie” blijft niet beperkt tot één regel op de factuur van de verbruikers maar 

bestaat uit een geheel van verschillende tarieven. 

De wijzigingen 2017-2019 gelden voor de tarieven voor de openbare dienstopdrachten, de toeslag in 

verband met de vennootschapsbelasting en de toeslag in verband met de pensioenkapitalen. De 

andere tariefcomponenten blijven onveranderd (meet- en telactiviteit, gebruik van het net, …). 

De wegenisretributie en de tarieven voor de doorrekening van de transportkosten worden elk jaar in 

januari aangepast en worden dus niet beïnvloed door deze wijzigingen. 

“Dankzij de analyses en de controle van BRUGEL zal voor alle Brusselse verbruikers een eerlijk tarief 

gelden. Vergeleken met 2016 is de verlaging meer relatief, maar ze is opmerkelijk in een context van 

talrijke uitdagingen voor de energiedistributie (smart metering, flexibiliteitsmarkt, elektrische 

voertuigen, …)” verduidelijkt Marc Deprez, voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL. 

Alle aangepaste distributietarieven zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van BRUGEL en 

zullen in januari 2017 worden aangepast in BRUSIM, de Brusselse tariefsimulator. 

 

 

 

                                                           
1
 Dat zijn de tarieven die de netgebruikers betalen voor een technische of administratieve prestatie van de distributienetbeheerder, 

bijvoorbeeld: nieuwe aansluiting, opening meter, levering van een verbruikshistoriek, …. 
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Over BRUGEL  

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

BRUGEL wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de organisatie 

en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een algemene opdracht van toezicht 

op en controle van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten 

anderzijds.  

www.brugel.be 

 

Perscontacten 

BRUGEL  
Pascal Misselyn  
Bestuurder - Coördinator 
pmisselyn@brugel.be 
T: 02 563 02 02 – GSM: 0473 171 596 

BRUGEL 
Jérémie Van Den Abeele 
Verantwoordelijke van de dienst Tarieven 
jvandenabeele@brugel.be 
T: 02 563 02 05 – GSM: 0476 962 659 
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BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT 

 

Evolutie van de distributiefactuur voor een huishoudelijke klant die jaarlijks 2.800 kWh 

elektriciteit verbruikt: 

 

Evolutie van de distributiefactuur voor een huishoudelijke klant die jaarlijks 12.000 kWh gas 

verbruikt: 
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Evolutie van de distributiefactuur voor een professionele klant die jaarlijks 750.000 kWh 

elektriciteit verbruikt: 

 

 

Evolutie van de distributiefactuur voor een professionele klant die jaarlijks 300.000 kWh gas 

verbruikt: 

 

 

 

 


