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2 31/05/2017 

Agenda 

Projectaanpak 
 
Visie & toekomstige uitdagingen: probleemstelling 
 
Hoe tariefstructuren te evalueren? Mogelijke KPI’s 
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Plan van aanpak 

Fase I 

• Probleemstelling en doelstelling 
• Kostenveroorzakers 
• Modellen van tariefstructuren 
• Timing tem juni 

Fase II 

• Impact (milieu, sociaal, economisch) 
• Vergelijking van modellen en tariefstructuren 
• Timing juni - juli 2017 

Fase III 

• Tariefstructuur niet-piekgemeten klanten 
• Eindrapportering 
• Timing juli – eind 2017   
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Fase I: Probleem- & doelstelling, 
kostenveroorzakers & tariefstructuurmodellen  
 

Betere kadering van de probleemstelling en doelstelling vanuit gedragen 
visie en 2030 scenario’s: algemene verwachte evoluties van het 
energielandschap 
 
 
 
Opbouw probleemstelling vanuit holistisch multi-stakeholder perspectief 
met specifieke aandacht voor rol van netgebruikers en netbeheerders 
Aandacht voor lange termijn (strategische) en korte termijn 
(operationele) doelstellingen  
 

 

Fase I 

• Probleemstelling en doelstelling 
• Kostenveroorzakers 
• Modellen van tariefstructuren 
• Timing tem juni 2017 
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Fase I: Probleem- & doelstelling, 
kostenveroorzakers & tariefstructuurmodellen  
 

Oplijsting en selectie van mogelijke kostenveroorzakers (nu en toekomst):  
Vbn: grootte aansluitingscapaciteit, grootte benutte capaciteit, hoeveelheid 
afname, hoeveelheid injectie, lokaal piekverbruik, systeem piekverbruik, 
gelijktijdigheid, lengte leidingen, aantal werken… 

Vertaalslag van kostenveroorzakers naar mogelijke tariefdragers van de 
tariefstructuur 
Modellen van tariefstructuren: overzicht + best practices en lessons learned   
 

 

Fase I 

• Probleemstelling en doelstelling 
• Kostenveroorzakers 
• Modellen van tariefstructuren 
• Timing tem juni 2017 

Vast bedrag of 
gecontracteerde capaciteit 
Benutte capaciteit 

Energie verbruik 
TOU (statisch of dynamisch)  
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Analyse mogelijke tariefmodellen vanuit 3 perspectieven: 
Economisch: kostendekkend, efficiënt en kosten reflecterend 
Ethisch: rechtvaardigheid, voldoende afscherming kwetsbare 
groepen, transparantie,… 
Gedragsmatig: voorspelbaarheid, inzichtelijkheid,… 

Beoordeling tariefmodellen aan de hand van KPI’s 
 

Fase II: Impact en vergelijking van modellen en 
tariefstructuren  
 

Fase II 

• Impact (milieu, sociaal, economisch) 
• Vergelijking van modellen en tariefstructuren 
• Timing juni - juli 2017 
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Impact op netbeheer: o.b.v. opgestelde scenario’s en prognoses, 
karakteristieke consumptieprofielen, prijselasticiteiten,… 

Totale systeempiek 
Gelijktijdigheid  

Impact op individuele kosten 
Invloed op kost voor prosumenten (met terugdraaiende teller) 
Invloed op specifieke klantengroepen (kwetsbare afnemers) 

Voorstellen flankerende maatregelen voor ecologische en sociale 
correcties 

 

Fase III: Tariefstructuur niet-piekgemeten 
klanten  
 

Fase III 

• Tariefstructuur niet-piekgemeten klanten 
• Eindrapportering 
• Timing juli – eind 2017   
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Agenda 

Projectaanpak 
 
Visie & toekomstige uitdagingen: probleemstelling 
 
Hoe tariefstructuren te evalueren? Mogelijke KPI’s 
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Visie & probleemstelling: Europese context 

Eind oktober 2014: akkoord nieuw klimaatplan 

EU 2050 roadmap for a competitive low-
carbon economy in 2050 
 

80-95% reduction EU greenhouse gases 

Winter Package 2016: 30 % 
binding target 

Fase I 
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Visie & probleemstelling: Europese context 
2050: -80% tot -95% uitstoot broeikasgassen (Europese Raad, 2009) 
2030: -40% uitstoot BKGs; 27% hernieuwbare energie (EU niveau) 
2020: -20% uitstoot BKGs; 20% hernieuwbare energie; 20% energie-
efficiëntie (nationale bindende doelstellingen) 

EEA Report - Trends and projections in 
Europe 2015  

Fase I 
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Visie & probleemstelling 

 

Fase I 
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Visie & probleemstelling 

Uitdagingen en opportuniteiten: 
Aanbodzijde 

HEB (wind, zon, WKK): 
 Voorspelbaarheid (balancering) 
 Netimpact (lokaliteit) 

Vraagzijde 
Elektrificatie van transport (EVs) en verwarming (warmtepompen) 
 Netimpact (lokaliteit) 

Flexibiliteit 
Gedistribueerde opwekking 
Actieve vraagsturing – “empowering the prosumer” 
Opslagmogelijkheden 

Slimme meters - ICT 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fase I 
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Visie & probleemstelling: hernieuwbare energie 

Gedistribueerde (hernieuwbare) energieopwekking 
Bi-directionele vermogensstromen, balancering, … 
Hogere gelijktijdigheid injectie op het lokale net 
Ondersteuningsmechanisme obv terugdraaiende teller 

 

Fase I 

Source: C. Eid et al (2014) 
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Visie & probleemstelling: elektrificatie 

Elektrificatie trend: elektrische voertuigen en warmtepompen 
Stabilisatie of toename van netto-afname op termijn? 
Toenemende impact op het elektriciteitssysteem 
Voornamelijk bij dissynchronisatie met opwekking hernieuwbare 
energie: gebrek aan prikkel om gelijktijdigheid te bevorderen door 
terugdraaiende teller 

 

Protopapadaki, 2017 

Impact van warmtepompen op het laagspanningsnet 
Laad-
scenario 

Max 
transformator
belasting 
(kVA) 

Geleverd
e energie 
(MWh) 

V<0.85 
pu (%) 

V<0.90 
pu (%) 

Referentie 
scenario  
(geen EVs) 

264,2 324,2 0,0 0,2 

Ongecoörd. 
laden 

588,3 647,1 2,1 8,5 

Voltage droop 
laden 

572,2 647,2 0,0 10,4 

Peak shaving 375,3 641,3 0,0 1,4 

Peak shaving 
en voltage 
droop laden 

364,1 641,3 0,0 1,4 

Impact van EVs op het laagspanningsnet 

Leemput, 2014 

Fase I 
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Visie & probleemstelling: flexibiliteit 

Actieve deelname van de consument: veranderend gebruik 
van het distributienetwerk  
Actieve vraagsturing en technologische vooruitgang vormen 
zowel opportuniteiten als uitdagingen voor DNBs 
Flexibiliteit in kader van actief netgebruik en netbeheer 
 

 

 

! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! 

!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! 

Fase I 
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Vlaams klimaat- en energiebeleid - Klimaat- en 
energiepact (2016) &  Energievisie (2017) 

Energie-efficiëntie / elektrificatie 
Hernieuwbare energie (2020 doelstellingen) 

Zon: 1,47 GW extra capaciteit  
Wind: 700 MW extra capaciteit 

Flexibiliteit 
Uitrol slimme meters 
Bevorderen zelfconsumptie (batterijen) 
Aanbod van energiediensten door derde partijen 
Veranderende rollen stakeholders in energielandschap 

Financiering  
Verbreden v/d financieringsbasis energietransitie 

Governance 
 

 

Fase I 
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Toekomstvisie op Vlaams energielandschap:  
Bronnen 

Officiële prognoses in het kader van de rapportering 
aan de EC (maart 2017) 
EnergyVille ondersteunt geïntegreerd klimaat- en 
energieplan (“Steunpunt Energie”-VEA): 

Verkennende nota over inzet hernieuwbare energie 
Prognoses m.b.t. warmtepompen (+ bio-energie en 
geothermie) 
Prognoses m.b.t. transport (incl. elektrificatie) 

EnergyVille studies in opdracht van 
Febeliec: “Energy transition in Belgium” 
BBL: “De biomassacentrale in Langerlo. Gegevens en 
alternatieven” 
 

Fase I 
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Visie & probleemstelling 

Gunstig 
financierings-

kader voor HEB 

Overschakeling 
op HEB 

Daling netto-
afname 

Erosie 
financierings-

basis DNBs 

Verhoging 
distributienet-

tarieven 

Grote penetratie van gedistribueerde 
HEB en terugdraaiende teller 

 
 

“Death spiral” + 
Huidige tariefstructuren  

gebaseerd op traditioneel  
netgebruik 

 

Fase I 

Belang van correcte distributienet-
tarieven voor gebruik van het 
distributienet 
• Actief en kostenefficiënt 

netbeheer 
• Rationeel energiegebruik 
• Rationeel netgebruik  
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Visie & probleemstelling 

Centrale onderzoeksvragen: 

Duurzaam 
energiesysteem 

Meer HEB 

elektrificatie 

flexibiliteit 

Slimme meters 
/ ICT 

Kostenefficiënt 
beheer van het 
distributienet 

Rationeel 
energie- en 
netgebruik 

Fase I 

Welke distributienettarief-
structuren kunnen optimaal 
inspelen op de 
geobserveerde uitdagingen 
en opportuniteiten?  
Wat zijn de gevolgen en impact van 
deze tariefstructuren voor de 
eindgebruiker en de netbeheerder 
(focus niet-piekgemeten klanten)? 
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Agenda 

Projectaanpak 
 
Visie & toekomstige uitdagingen: probleemstelling 
 
Hoe tariefstructuren te evalueren? Mogelijke KPI’s 
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Hoe tariefstructuren te evalueren?  
Preliminaire KPI’s 

CEER richtsnoeren voor de ontwikkeling van 
distributienettarieven*: 7 basisprincipes  

Kostenreflectiviteit 
Niet-verstorend 
Kostendekking 
Niet-discriminerend 
Transparantie 
Voorspelbaarheid 
Eenvoud 
 
 
 

*CEER (2017). “Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice”, 32 January 2017 

 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

Kwantitatieve succesfactoren 
Duurzaamheid/milieu: 

Geven aan in welke mate de tariefstructuur een incentive geeft aan 
REG, alsook in hoeverre het installeren van lokale energieproductie 
aanmoedigt. 
KPI 1: % factuur beïnvloedbaar door REG, i.e. % van de totale factuur 
dat berekend wordt op basis van verbruikte kWh.  
KPI 2: % factuur beïnvloedbaar door installatie lokale 
energieproductie. 

 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

Verdelingseffect/ niet discriminatoir: 
Geeft aan hoe groot de verschillen in facturatie zijn tss verschillende 
types gebruikers (eurostat of netgebaseerde klantencategorieën of…)  
KPI 3: procentuele afwijking tussen de verschillende types gebruikers.  
Geeft impact aan van aanpassen van tariefstructuur op de factuur van 
de verschillende klantentypes (verandering met de huidige situatie)   
KPI 4: max procentuele afwijking t.o.v. de huidige situatie van het 
factuurbedrag van alle types gebruikers. 

 
Administratieve eenvoud: 

Geeft indicatie voor complexiteit vh facturatieproces. 
 KPI 5: aantal parameters in tariefstructuur 

 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

Kostenreflectiviteit: 
Geeft indicatie voor de kostreflectiviteit vd tariefstructuur, i.e. in 
hoeverre de tariefstructuur de veroorzaakte kosten voor de 
netbeheerder dekt (aansluitcapaciteit?)   
KPI 6: % factuur beïnvloedbaar door rationeel netgebruik, i.e. % van de 
totale factuur dat berekend wordt op aansluitcapaciteit. 
KPI 7: % factuur beïnvloedbaar door piek-vermogen term, i.e. % van de 
totale factuur die afhangt van het werkelijk maximale gemeten 
vermogen (evt rekening met aparte injectie / afname of het netto 
resultaat bij zelfconsumptie; opgelet niet-piekgemeten klanten.) 
KPI 8: % factuur beïnvloedbaar door piekvermogen afgenomen op 
piek-momenten, i.e. deze KPI zal enkel groter zijn dan 0 wanneer de 
tariefstructuur voorziet in een dynamisch capaciteitstarief. 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

Kostendekking: 
Geeft weer in hoeverre de tariefstructuur, bij ongewijzigd gedrag van 
de gebruikers, de kostendekking van de netbeheerders wijzigt. 
KPI 9: % verschil in totale kost t.o.v. huidige tariefstructuur, gegeven 
huidige situatie verbruik/aansluitvermogen en de huidige verdeling 
van klantentypes. 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

 Voorspelbaarheid 
Netgebruikers kunnen inschatting maken vd te verwachten kosten 
voor het netgebruik 
Nettarieven moeten evolueren, bruuske tariefswijzigingen vermijden. 
Prijselasticiteiten in rekening brengen om het effect van de hoogte van 
een bepaalde tariefstructuur in te schatten.   
KPI 10: spreidingsgraad van de distributienettarieven ifv de tijd 
KPI 11: prijselasticiteit van distributienettarieven om de 
aanpassingsratio te bepalen, i.e. de aanpassing van gebruik en/of 
capaciteit in functie van desbetreffende distributietarieven 

 

Fase II 
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Preliminaire KPIs 

Kwalitatieve succesfactoren 
Transparantie: 

Beoogt transparantie van berekeningswijze vd tarieven en de 
toegankelijkheid naar alle stakeholders 
KPI 12: kwalitatieve beoordeling van de transparantie 

 

Niet-verstorend 
Kosten voor distributienet terugwinnen op een manier die niet-
marktverstorend werkt wat betreft toegang tot het netwerk.  
Distributietarieven mogen geen barrière vormen voor de 
marktparticipatie van bepaalde innovatieve producten => 
toegevoegde waarde of reductie van kosten voor de netgebruiker.  
KPI 13: kwalitatieve beoordeling van evt markt verstorende effecten 

 

Fase II 
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Hoe tariefstructuren evalueren? 
 

Mogelijke KPI’s voor tariefstructuren 
Duurzaamheid/milieu KPI 1: % factuur beïnvloedbaar door Rationeel Energie Gebruik, i.e. % van de totale factuur 

dat berekend wordt op basis van verbruikte kWh.  
KPI 2: % factuur beïnvloedbaar door installatie lokale energieproductie. 

Verdelingseffect/ niet-
discrimatoir 

KPI 3: procentuele afwijking tussen de verschillende types gebruikers.  
KPI 4: max procentuele afwijking t.o.v. de huidige situatie van het factuurbedrag van alle 
types gebruikers. 

Administratieve 
eenvoud 

KPI 5: aantal parameters in tariefstructuur 

Kostenreflectiviteit KPI 6: % factuur beïnvloedbaar door rationeel netgebruik, i.e. % van de totale factuur dat 
berekend wordt op aansluitcapaciteit. 
KPI 7: % factuur beïnvloedbaar door piek-vermogen term, i.e. % van de totale factuur die 
afhangt van het werkelijk maximale gemeten vermogen.  
KPI 8: % factuur beïnvloedbaar door piekvermogen afgenomen op piek-momenten 

Kostendekking KPI 9: % verschil in totale kost t.o.v. huidige tariefstructuur, gegeven huidige situatie 
verbruik/aansluitvermogen en de huidige verdeling van klantentypes. 

Voorspelbaarheid KPI 10: spreidingsgraad van de distributienettarieven in functie van de tijd 
KPI 11: prijselasticiteit van distributienettarieven om de aanpassingsratio te bepalen, i.e. de 
aanpassing van gebruik en/of capaciteit in functie van desbetreffende distributietarieven. 

Transparantie KPI 12: kwalitatieve beoordeling van de transparantie 

Niet-verstorend KPI 13: kwalitatieve beoordeling van eventuele markt verstorende effecten 

Fase II 



Thank you 

Daan Six 
EnergyVille Research Domain Leader Energy Markets 
EnergyVille | Thor Park 8300 | 3600 Genk |Belgium|  
tel. +32 14 33 58 47 | fax +32 14 32 11 85 |  
 
daan.six@energyville.be 

 


	Stakeholder overleg studie “Onderzoek naar de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven”
	Agenda
	Plan van aanpak
	Fase I: Probleem- & doelstelling, kostenveroorzakers & tariefstructuurmodellen �
	Fase I: Probleem- & doelstelling, kostenveroorzakers & tariefstructuurmodellen �
	Fase II: Impact en vergelijking van modellen en tariefstructuren �
	Fase III: Tariefstructuur niet-piekgemeten klanten �
	Agenda
	Visie & probleemstelling: Europese context
	Visie & probleemstelling: Europese context
	Visie & probleemstelling
	Visie & probleemstelling
	Visie & probleemstelling: hernieuwbare energie
	Visie & probleemstelling: elektrificatie
	Visie & probleemstelling: flexibiliteit
	Vlaams klimaat- en energiebeleid - Klimaat- en energiepact (2016) &  Energievisie (2017)
	Toekomstvisie op Vlaams energielandschap: �Bronnen
	Visie & probleemstelling
	Visie & probleemstelling
	Agenda
	Hoe tariefstructuren te evalueren? �Preliminaire KPI’s
	Preliminaire KPIs
	Preliminaire KPIs
	Preliminaire KPIs
	Preliminaire KPIs
	Preliminaire KPIs
	Preliminaire KPIs
	Hoe tariefstructuren evalueren?�
	Thank you

