
Overeenkomstig de Brusselse ordonnantie van 8 mei 2014 is BRUGEL sinds 1 juli 
2014 bevoegd voor de distributietarieven voor elektriciteit en gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De nieuwe opdrachten betreffende de watersector, 
waaronder een opdracht voor de controle van de watertarifering, zijn in 2018 
operationeel geworden. 

1 Tariefbevoegdheid

ELEKTRICITEIT EN GAS

Controle van de tariefsaldi van SIBELGA

In het kader van de opdracht die hem werd toevertrouwd 
door de Brusselse ordonnantie van 8 mei 2014, heeft 
BRUGEL in 2019 de regulatoire saldi van netbeheerder 
SIBELGA gecontroleerd. Naar aanleiding van deze 

controle heeft BRUGEL bepaalde uitgaven als 
ongerechtvaardigd en onredelijk verworpen.

 
Stimuleringsmechanisme 

In 2019 heeft BRUGEL vastgesteld dat 
netbeheerder SIBELGA de neiging had 
om dit stimuleringsmechanisme te 
optimaliseren ten nadele van de tarieven, 
zonder de efficiëntie ervan te verhogen. 
Gezien de zwakke invloed van BRUGEL op 
bepaalde kosten in verband met de human 

resources van de DNB, heeft de regulator 
ook vraagtekens geplaatst bij het huidige 

onderhandelingsmechanisme (paritair comité) 
voor de elektriciteits- en gassector.   

Significante regulatoire saldi

Eind 2018 bedroegen de cumulatieve saldi € 123,3 
miljoen voor elektriciteit en € 112,9 miljoen voor gas, 
waarvan meer dan de helft nog niet is toegewezen aan 
concrete projecten. Voor de periode 2020-2024 werd 
aldus € 45 miljoen uitgetrokken voor het afvlakken van de 
distributiekosten voor elektriciteit.

Gas en energietransitie

In de loop van het boekjaar 2019 heeft de Brusselse 
regulator onder meer voorgesteld om bepaalde 
mechanismen te evalueren die het mogelijk maken om een 
deel van deze transitie met gas te financieren.

Goedkeuring van de distributietarieven

De controle en goedkeuring van de distributietarieven om 
de vijf jaar is een belangrijke opdracht voor de tariefdienst 
van de Brusselse regulator. In 2019 heeft BRUGEL in eerste 
instantie de structurele hypothesen van de tariefvoorstellen 
gevalideerd. Deze oefening diende ook als een pre-validatie 
van alle tarieven voor technische prestaties, zoals de 
installatie van meters, enz.

Jérémie Van Den Abeele
Verantwoordelijke 
tariefaspecten bij BRUGEL

Voor meer details vindt u het volledige interview  
van Jérémie Van Den Abeele op de website die 
gewijd is aan het jaarverslag 2019 en waarin 

hij ook de beheersbare en onbeheersbare kosten  
van Sibelga bespreekt, de wijziging van 
het reguleringsmodel voor elektriciteits- 

en gastarieven, maar ook de reële 
kostprijs van water.
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Significante daling en geleidelijke stijging

Tijdens deze goedkeuringsronde heeft BRUGEL 
vastgesteld dat voor de elektriciteitssector, de totale 
enveloppe die door de tarieven moet worden gedekt, 
tussen 2019 en 2020 aanzienlijk is gedaald en vervolgens 
over de hele periode 2020-2024 is gestegen. 

Matige verhoging van het tariefbudget voor gas

Voor de gassector heeft BRUGEL ook een verlaging van 
het tariefbudget van € 107,2 miljoen tussen 2019 en 2020 
vastgesteld, met behoud van een over het algemeen 
stabiel tarief gedurende deze periode en een stijging van 
+/- 2,5% over 5 jaar. 

Ontwikkeling van een vijfjarenplan

Om het begrotingskader van de Brusselse DNB te 
optimaliseren, is BRUGEL van plan om een stappenplan 
(roadmap) op vijf jaar op te stellen om de nagestreefde 
doelstellingen duidelijk te definiëren.

Energiegemeenschappen en energietransitie

In 2019 heeft BRUGEL zich voor het eerst gebogen over 
de tariefkwesties in verband met projecten voor collectief 
zelfverbruik en energiegemeenschappen. Gezien het 
innovatieve karakter van de projecten wil de regulator 
tariefvrijheid genieten op basis van een systeem van 
vrijstellingen.

Capaciteitstarieven

Sinds 2018 wordt een deel van de distributietarieven 
nu gefactureerd op basis van verbruikte kilowattuur en 
gedeeltelijk op basis van het aansluitingsvermogen dat de 
eindgebruiker ter beschikking heeft. In de periode 2020-
2024 dekt dit capaciteitsgedeelte 20% van het tarief voor het 
gebruik en het beheer van het laagspanningsdistributienet. 

Verhoging van de tarieven voor 
middenspanning (MS)

Het afschaffen van de plafondprijs en de 
degressiviteitscoëfficiënt hebben een opwaarts effect gehad 
voor de gebruikers van het middenspanningsnet. Deze 
maatregelen zullen geleidelijker (tot 2029) worden ingevoerd 
om een abrupte stijging van de tarieven te voorkomen.

WATERSECTOR

Tariefmethodologieën voor water

BRUGEL heeft twee tariefmethodologieën ontwikkeld 
om de behoeften van de twee operatoren in de sector te 
beantwoorden: VIVAQUA en SBGE. Tijdens dit boekjaar heeft 
BRUGEL de prijs bepaald om een duurzame financiering van 
de watervoorziening en -zuivering te verzekeren. Indien de 
wetgever deze tarieven als prohibitief beschouwt, heeft hij 
de mogelijkheid om deze te corrigeren door middel van een 
subsidie of de invoering van een sociale maatregel. 

Reguleringsmodel

In 2019 heeft BRUGEL een reguleringsmodel gedefinieerd 
dat loopt van 2021 tot 2026. Deze periode is nodig om de 
spelers in de sector te leren kennen en de methodologieën 
desgevallend aan te passen. BRUGEL heeft zodoende een 
diepgaande analyse uitgevoerd om de reikwijdte van de 
dagelijkse activiteiten van de operatoren te bepalen. Voor 
VIVAQUA zal de investeringsbehoefte structureel meer 
dan € 100 miljoen per jaar bedragen gedurende 20 tot 25 
jaar. Aangezien de huidige ontvangsten niet volstaan om 
deze kosten te dekken, zal een verhoging van de tarieven 
toekomstige investeringen moeten garanderen. 

Tariefverhoging

Volgens de ramingen van BRUGEL zouden 
de tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest met minstens 20% moeten stijgen. De jaarlijkse 
investeringsbehoefte komt min of meer overeen met de 
afschrijvingen voor de voorzieningsdiensten, maar dit 
geldt niet voor de zuiveringsdiensten en zeker niet voor de 
afvalwaterinzameling. 

Sociaal tarief

De noodzaak om na te denken over de invoering van een 
sociale bescherming door middel van een sociaal tarief 
of een andere vorm van steun is een reële behoefte die 
afhangt van de wetgever. 

Wijziging van de tariefstructuur  

Voor de consumenten stelde BRUGEL voor om de 
tariefstructuur te wijzigen van vier naar drie schijven en 
om de voorwaarden voor de toepassing van bepaalde 
tarieven te herzien.

Tariefindexering 2020

Tijdens de overgangsperiode die loopt tot aan de 
effectieve toepassing van de tariefmethodologieën, 
staat de ordonnantie een tariefwijziging toe, mits deze 
gerechtvaardigd is ten aanzien van de reële kosten 
en investeringsplannen van de operatoren. Voor een 
huishouden van twee personen dat 35 m³/pers./jaar 
verbruikt, zou de toepassing van de tariefaanpassing een 
globale stijging van de jaarlijkse waterfactuur betekenen 
met 2,24%, wat overeenstemt met € 5,65 incl. btw of 
minder dan € 0,5/maand per persoon. 
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