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Brussel, 27 juni 2014 
 
Door de zesde staatshervorming wordt de VREG op 1 juli 2014 bevoegd voor de 
vastlegging van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven 
voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest. Tot eind 2014 gelden nog de door de 
CREG goedgekeurde distributienettarieven. Op dat moment loopt de bevriezing af. Vanaf 
1 januari 2015 gelden door ons goedgekeurde tarieven voor een periode van 2 jaar. In die 
periode gaan we de gekozen tariefmethodologie (hoe worden de netbeheerders vergoed 
voor hun diensten en aangezet tot efficiënte bedrijfsvoering) verder verfijnen en de 
tariefstructuur (aan welke klantengroepen en tariefdragers worden tarieven 
aangerekend) grondig herzien. Wij staan achter inkomstenregulering omdat het efficiënte 
bedrijfsvoering door benchmarking stimuleert en de efficiëntie van administratief 
toezicht verhoogt.  
 
Vanaf 1 juli 2014 worden de gewesten bevoegd voor de goedkeuring van de distributienettarieven 
voor elektriciteit en aardgas. Hierdoor wint het toezicht op de distributienetbeheerders aan coherentie. 
Naast de technische regulering en toezicht op de Vlaamse distributienetbeheerders (netuitbouw ter 
ondersteuning van Vlaams energiebeleid en openbaredienstverplichtingen) bepalen we nu ook de 
vergoeding voor deze diensten die aanzet tot efficiënte bedrijfsvoering (tariefregulering).  
 
Het belang van de distributienettarieven in de energiefactuur kan niet overschat worden. Voor een 
gezin met een gemiddeld energieverbruik gaat 33% van de factuur naar distributie elektriciteit en 
21% naar distributie aardgas.  
 
Door de overdracht van de tariefbevoegdheid bepalen we de: 

• Tariefmethodologie: hoe worden de netbeheerders vergoed voor hun diensten en aangezet 
tot efficiënte bedrijfsvoering 

• Tariefstructuur: aan welke klantengroepen en tariefdragers worden tarieven aangerekend? 
• Tariefcomponenten:  

o Periodieke tarieven (aangerekend via de energiefactuur) 
o Niet-periodieke tarieven (aansluitingstarieven en tarieven voor studies en interventies) 
o Saldi uit vorige regulatoire periodes 

 
Tariefstructuur  
De huidige tariefstructuur (aan welke klantengroepen en tariefdragers worden tarieven aangerekend) 
moet geharmoniseerd worden en tegen 2017 structureel hervormd.  
Het Vlaams Parlement kan hiervoor algemene beleidsrichtsnoeren uitvaardigen, o.m. over 

• aanrekening heffingen 
• aanrekening door het Vlaams Parlement bepaalde openbaredienstverplichtingen 

Er is geen grondige aanpassing van de tariefstructuur op korte termijn voorzien. Verder overleg is 
vereist. Er moet ook rekening gehouden worden met modaliteiten van implementatie (aanpassing 
systemen van netbeheerders en leveranciers).  
 
Tariefmethodologie  
In het kader van de bepaling van een nieuwe tariefmethodologie deden we al heel wat onderzoek, 
volgden we opleidingen, deden we consultaties en hadden we overleg met de CREG, buitenlandse 
regulatoren en de netbeheerders.  
 
In plaats van de cost plus-methode van de CREG (rendementsregulering) kiezen we voor 
inkomstenregulering. Deze stimuleert efficiënte bedrijfsvoering door benchmarking en rem op 
uitgaven, verhoogt de efficiëntie van het administratief toezicht, houdt impliciet rekening met de 
informatieachterstand van de regulator t.o.v. de gereguleerde en leidt tot een stabiel en transparant 
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regulerend kader. De meeste regulatoren hanteren deze methodologie, ook Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld.  
De CWaPE en Brugel kiezen voor een cost plus-methode met een aantal nieuwe elementen. 
 
Regulatoire saldi uit het verleden  
Wat de raming van het regulatoir saldo uit het verleden betreft maakten wij een rapport op basis van 
jaarrekeningen van de netbeheerders en kwamen we tot de volgende saldi tot eind 2012: 

• Elektriciteit: 371,3 miljoen euro exploitatietekort (522 miljoen indien enkel naar “niet-
beheersbare” kosten wordt gekeken) 

• Aardgas: 131 miljoen euro exploitatieoverschot 
 
Voor 2009 en daaraan voorafgaand gaat het om beslissingen van de CREG die eventueel kunnen 
worden opgenomen in tarieven vanaf 2015. Voor 2010 en volgend loopt een rechtszaak tussen Infrax 
en de CREG over wie bevoegd is. In afwachting van een uitspraak nemen wij geen acties.  
 
Decretaal kader 
We deden al suggesties voor een decretaal kader (ADV-2013-08). In  ADV-2014-02 van 26 juni geven 
we bijkomend advies over procedures en richtsnoeren. 
Het decretaal kader is op heden minimaal ingevuld (enkel taak aan de VREG toegewezen).  
De Europese Richtlijnen leggen de bevoegdheid over de tarieven bij de regulator, maar sluiten 
algemene beleidsoriëntaties niet uit. 
De Vlaamse Regering kan richtsnoeren bepalen, met respect voor de Grondwet en de Europese 
Richtlijnen. Hierbij stellen we voor de federale bepalingen niet over te nemen, maar als 
vertrekpunt te zien en anomalieën weg te werken.  
 
Welke tarieven wanneer? 

• Tot eind 2014 gelden de door de CREG goedgekeurde distributienettarieven. Op dat moment 
loopt de bevriezing af.  

• Vanaf 1 januari 2015 gelden door ons goedgekeurde tarieven voor een periode van 2 jaar. 
Deze periode geeft de kans aan het beleid, de marktpartijen en de regulator om de gekozen 
tariefmethodologie verder te verfijnen en aan te vullen en de tariefstructuur grondig te 
herzien 

• Vanaf 1 januari 2017 gelden door de VREG goedgekeurde tarieven voor een nog te bepalen 
regulatoire periode.  

op voorwaarde dat de besprekingen in dezelfde geest van samenwerking kunnen verder gezet worden 
en dat er een rechtszeker wettelijk kader is in lijn met Europese richtlijnen.  
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder 
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