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Persbericht 
 

BRUGEL KEURT DE TARIEVEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT EN GAS VAN SIBELGA 
VOOR DE PERIODE 2020-2024 GOED 

19/12/2019 – Begin maart 2019 heeft BRUGEL, de Brusselse energieregulator, de nieuwe 
tariefmethodologie gevalideerd en vervolgens gepubliceerd. Op basis van deze methodologie heeft 
Sibelga haar tariefvoorstel voor de periode 2020-2024 geformuleerd. Na onderhandelingen en 
aanpassingen werd dit tariefvoorstel op 18 december 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur 
van BRUGEL. De nieuwe tarieven (beschikbaar op brugel.brussels) worden van kracht op 1 januari 
2020. 

WELKE NIEUWIGHEDEN BEVAT DE TARIEFMETHODOLOGIE? 
Voor de periode 2020-2024 voorziet de methodologie, ter vervanging van een deel van het bestaande 
tarief, in de invoering van een capaciteitscomponent voor laagspanningselektriciteit voor de 
huishoudelijke en professionele klanten met jaarlijkse meteropneming. Dit betekent dat een deel van 
de distributietarieven - 20% - niet langer op basis van de verbruikte kilowatturen zal worden 
gefactureerd, maar op basis van het aansluitingsvermogen dat aan de eindgebruiker ter beschikking 
wordt gesteld. De andere componenten blijven evenredig, behalve de meting, die vast blijft. De 
invoering van een capaciteitsterm in de tariefstructuur maakt een betere kostenreflectiviteit1 mogelijk. 
BRUGEL maakt zo de weg vrij voor een tarifering die de consumenten ertoe zal aanzetten het netwerk 
beter te gebruiken door rekening te houden met het ter beschikking gestelde vermogen. Deze 
maatregel heeft tot doel de energietransitie voor te bereiden. 
 
ANDERE VERANDERINGEN VANAF 2020 
De eigenaars van fotovoltaïsche panelen die beschikken over een productie-installatie waarvan het 
vermogen lager is dan of gelijk is aan 5 kW, genoten van het compensatieprincipe. 
Dit principe zal vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, zoals al sinds enkele jaren voorzien is en 
herbevestigd werd in de tariefmethodologie 2020-2024. De compensatie zal van toepassing blijven op 
het deel ‘energie’ van de factuur, maar zal niet langer gelden voor het deel ‘netkosten’. 
 
NIEUWE TARIEVEN: WAT IS DE IMPACT VOOR DE GEMIDDELDE HUISHOUDELIJKE KLANT? 
Concreet bestaat de energiefactuur die elke verbruiker ontvangt uit verschillende elementen, zoals de 
kosten met betrekking tot de verbruikte energie, de transmissie, de btw, de federale bijdragen enz.  
De distributiekosten vormen ongeveer 28% van de gasfactuur en 32% van de elektriciteitsfactuur van 
de Brusselaars. Deze tarieven, die verband houden met het gebruik van het net, dekken de kosten voor 
de exploitatie van het net, de openbaredienstopdrachten van Sibelga (beheer van beschermde 
afnemers, openbare verlichting enz.) en de vergoeding en bijdrage aan de gemeenten voor het gebruik 
van hun wegen. 
 
Welke impact zullen de nieuwe distributietarieven hebben voor de Brusselse huishoudelijke klant? 
De meeste huishoudelijke klanten (bijna 80%) verwarmen op gas en verbruiken elektriciteit. De 
gemiddelde ‘gemengde’ klant2 zal in 2020 op zijn globale factuur een daling van de distributiekosten 

                                                           
1 De perfecte reflectiviteit van de kosten zou betekenen dat de consument een tarief betaalt dat overeenstemt met de 

kosten die zijn verbruik veroorzaakt voor de verschillende marktspelers. 
2 Referentieklant met verbruik van 2800 kWh voor elektriciteit en 12.000 kWh voor gas. 
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met 5,8% vaststellen, oftewel 33,70 EUR incl. btw minder. Daarna zullen deze kosten lichtjes stijgen. 
De stijging tussen 2019 en 2024 (die wordt geraamd op + 2,7%), oftewel 14,50 EUR/jaar incl. btw, zal 
evenwel aanzienlijk lager zijn dan de indexering (8,9% gecumuleerd over de periode). 
We wijzen erop dat de tarieven voor de herfacturering van de transmissiekosten3 niet zijn inbegrepen 
in dit tariefvoorstel en zoals elk jaar in januari aangepast zullen worden. 
 
NIEUWE TARIEVEN: WAT IS DE IMPACT VOOR PROFESSIONELE KLANTEN EN GROTE VERBRUIKERS? 
Wat gas betreft, bedraagt de daling in 2020 ongeveer 10% voor de professionele klant die minder dan 
10 GWh/jaar verbruikt en ongeveer 25% voor de grote verbruikers, zoals collectieve verwarmingen 
(>10 GWh/jaar). Deze daling hangt samen met de door BRUGEL gevraagde wijzigingen van de 
tariefstructuur. 
 
Wat elektriciteit betreft, zullen de gebruikers van middenspanning echter een stijging van hun factuur 
met respectievelijk 3,6% (MS-klanten4) en 15% (ZMS-klanten5). Deze stijgingen vloeien voort uit de 
verschillende maatregelen die werden getroffen om de tariefroosters te vereenvoudigen en geleidelijk 
te stoppen met een historische tariefstructuur waarvoor er geen reden meer is. 
 
NIET-PERIODIEKE TARIEVEN 
Alle tarieven voor technische prestaties, zoals de opening van een meter of aansluitingswerken, 
werden eveneens gevalideerd door BRUGEL. 
 
“Dankzij het analysewerk van de medewerkers van BRUGEL konden we onze rol vervullen van neutrale 
speler die rekening houdt met zowel de behoeften van de operator als de economische realiteit van de 
verbruikers. BRUGEL zal een jaarlijkse ex-postcontrole blijven uitvoeren om de prognoses en de realiteit 
te monitoren en zal in de loop van de regulatoire periode altijd maatregelen kunnen treffen om de 
tarieven aan te passen in geval van te grote verschillen of wijzigingen van de ordonnantie”, aldus Eric 
Mannès, voorzitter a.i. van BRUGEL. 
 
Over BRUGEL  
BRUGEL is de regulator voor de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL is 
belast 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 verordeningen en besluiten anderzijds. BRUGEL controleert ook de 
waterprijs, keurt de algemene voorwaarden goed en adviseert de overheid over de werking van de gewestelijke 
watersector. 
www.brugel.brussels  
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3 Wat betreft de elektriciteit, zal de herfacturering van deze kosten doorgerekend worden via de distributiefactuur. 
4 MS-klant: met HS-aansluiting in lus 
5 ZMS-klant: voorwaardelijk, rechtstreeks aangesloten op de secundaire rails van een transformatorstation van Elia-Sibelga 
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Bijlagen 

1. Uitsplitsing van de globale factuur van een Brussels gezin voor GAS – 12.000 kWh/jaar6 

 

2. Uitsplitsing van de globale factuur van een Brussels gezin voor ELEKTRICITEIT – 2.800 kW 

 

                                                           
6 Het tarief met betrekking tot het gebruik van het net omvat ook de financiering van de vergoeding van het geïnvesteerde 
kapitaal die opnieuw wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De billijke marge vertegenwoordigt ongeveer 17% van de 
totale kostprijs van het gebruik van het net voor elektriciteit en 19% voor gas. 



4 
 

3. Evolutie van de distributiecomponent voor een gemiddelde Brusselse klant – Excl. ODV 

 
  



5 
 

Benchmark voor de huishoudelijke klant 

Elektriciteit – Laagspanningsconsument – 2.800 kWh per jaar 

Zonder ODV7 - €/jaar excl. 
btw 2019 2020 2021 2022 20238 

SIBELGA (Brussel)9 208 202 203 211 218 
Ores Hainaut (Charleroi) 253 230 228 231 227 
Resa (Luik) 224 208 213 212 214 
Imewo (Gent) 201 196 nb10 nb nb 

 
Met ODV - €/jaar excl. btw 2019 2020 2021 2022 2023 

SIBELGA (Brussel) 236 234 241 250 259 
Ores Hainaut (Charleroi) 283 260 259 261 256 
Resa (Luik) 250 234 240 239 240 
Imewo (Gent) 323 304 nb nb nb 

 

GAS – Gemiddelde Brusselse consument – 12.000 kWh per jaar 

Zonder ODV - €/jaar excl. 
btw 2019 2020 2021 2022 2023 

SIBELGA (Brussel) 209 184 184 184 184 
Ores Hainaut (Charleroi) 263 262 254 262 253 
Resa (Luik) 238 237 240 238 239 
Imewo (Gent) 177 172 nb nb nb 

 
Met ODV - €/jaar excl. btw 2019 2020 2021 2022 2023 

SIBELGA (Brussel) 213 186 188 187 188 
Ores Hainaut (Charleroi) 316 314 316 320 311 
Resa (Luik) 271 269 273 271 272 
Imewo (Gent) 184 179 nb nb nb 

 

                                                           
7 Naargelang er al dan niet rekening wordt gehouden met de component ‘openbaredienstverplichtingen 

(ODV)’ kan de vergelijking van de distributietarieven verschillend zijn. 
8 De tarieven voor 2024 worden niet gepubliceerd in de andere gewesten. 
9 Ter beschikking gesteld vermogen (80 %van de laagspanningsklanten hebben een aansluitingsvermogen <13 

KVA) 
10 De tarieven die in Vlaanderen van toepassing zijn voor 2020 zijn nog niet beschikbaar (nb). 


