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1. Opzet: onderverdeling groepen

Tariefstructuur piekgemeten klanten
• Bedrijven en industrie (MMR & AMR)
• Expertengroep: sinds april

Deelname als expert
Resultaten in stakeholdersmeeting

Tariefstructuur niet-piekgemeten klanten
• Gezinnen en kleine ondernemingen (YMR)
• Stuurgroep: vanaf eind juni

Deelname als stakeholder
Resultaten in stakeholdersmeeting
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1. Opzet

Studie VITO
• Probleemstelling & doelstelling
• Kostenveroorzakers distributienet (vb. kWh term?)
• Modellen van tariefstructuren
• Impact van tariefstructuren (KPI’s)
• Vergelijking tariefstructuren
• Variapunten 

Onderzoek VITO voornamelijk voor tariefstructuur 
niet-piekgemeten klanten, toch ook aantal onderwerpen 
die van belang zijn voor piekgemeten klanten
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1. Opzet

Expertengroep Piekgemeten:
• Start: bespreken onderwerpen uit de reacties op de 

consultatie, geen limitatieve lijst 
• Doel: uitwisseling van informatie, ideeën 

uitwisselen, logische redeneringen zoeken, bekijken 
welke data we nodig hebben om tot betere 
oplossingen te komen

• Deelname als expert

Stakeholdersmeeting Piekgemeten:
• Idem
• Deelname als stakeholder

=> Uitwisseling van informatie
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2.1 Tariefstructuur AFNAME
Huidige tariefstructuur Mogelijke tariefstructuur

Piekvermogen (kW)
+ afvlakkingscoëfficiënt
+ plafondprijs (kWh) 

Piekvermogen (kW)
Toegangsvermogen (kVA)
kWh? (studie VITO)

Systeembeheer (kWh) -

Netverliezen (kWh) -

Tel- en meetkosten (€/jr) Tel- en meetkosten (€/jr)

Reactieve energie (kVar) Reactieve energie (kVar)
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2.2 Tariefstructuur INJECTIE

Huidige tariefstructuur Mogelijke tariefstructuur

Systeembeheer (kWh) Piekvermogen (kW)
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kWh? (studie VITO)

Netverliezen (kWh -

Tel- en meetkosten (€/jr) Tel- en meetkosten (€/jr)
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2.1 Capaciteiten & definities

Fysieke/ technisch aansluitingsvermogen
Contractuele vermogen 

• Opgenomen in contract met DNB
• Toepassing in niet-periodieke tarieven (éénmalige kost)

Ter beschikking gesteld vermogen/ toegangsvermogen (kVA)
• Oude benaming: aansluitingsvermogen
• Toepassing in periodieke tarieven = NIEUW
• Hoger gelegen net dient dit vermogen in rekening te nemen
• Elia: TBGV = contractuele vermogen

Piekvermogen: 15’ gemeten capaciteit (kW)
• Oude benaming: onderschreven vermogen
• Toepassing in periodieke tarieven



2.2 Tariefdragers

Huidige structuur
• Afvlakkingscoëfficiënt
• Plafond/maximumprijs
• Piekvermogen: hoogste piek laatste 12 maanden

Andere mogelijkheden
• Piekvermogen: hoogste piek per maand 
• Piekvermogen: winterpiek (nov-maart, 17-20h)
• Toepassing 11e hoogste piek
• Toepassing 600h regel (of 200/400/600h regel)



2.2 Tariefdragers: huidige structuur

Afvlakkingscoëfficiënt
• Eandis = 0,1+(796,5/(885+ capaciteit kW)) = 0,98

Plafond/maximumprijs = laagste prijs tussen
• Capaciteitsterm €/kW en maximumprijs €/kWh
• Kostenreflectiviteit? (dubbel)
• Historisch ingevoerd: prijsschokken opvangen
• 25% bedrijven wordt plafond toegepast: wind, zagen & 

schaven van hout, schrijnwerk, sportclubs, lager onderwijs, 
burgerlijke en utiliteitsbouw, teelt van granen en zaden,…

• Afschaffing plafond + kWh term = dubbele afstraffing 
Piekvermogen op 12 mnd basis

• Hoogste piek laatste 12 maanden
• Weinig stimulans om volgende pieken te beheersen



2.2 Tariefdragers: mogelijkheden

Piekvermogen op maandbasis: 

• Hoogste piek laatste 12 maanden vervangen door 
een maandpiek

• Hoogste piek van de maand
• Stimulans capaciteit steeds te optimaliseren
• Algemene overeenstemming binnen expertengroep

• Extra mogelijkheid: maandpiek verschillende prijs 
per maand?



2.2 Tariefdragers: mogelijkheden

Piekvermogen tijdens winterperiode

• November – maart en tussen 17h – 20h
• Vandaag toegepast door Elia
• Toepassing minder belangrijk op distributie

• Enkel mogelijk voor AMR klanten
-> 70% klanten vermogen < 100 kVA



2.2 Tariefdragers: mogelijkheden

Toepassing 11e hoogste piek
• Capaciteiten worden gerangschikt van hoog naar 

laag, vervolgens wordt de 11e hoogste piek in acht 
genomen

• Installatie heeft 2,5h de tijd om terug tot een 
normaal ritme te komen

• Enkel mogelijk voor AMR klanten
• Op transmissie was de kostenverhoging zeer 

beperkt bij de invoering van de 11e piek
• Simulaties: beperkte impact voor grootste deel van 

de klanten (?)
11e piek eerder meerwaarde voor transmissie?



2.2 Tariefdragers: mogelijkheden

Korting voor aansluitpunten < 600h

• Voorbeeld NL:   < 600h = korting (1/2 prijs)
• Voorbeeld DE:   < 200h, 200-400h, 400-600h

ook onderscheid > of < 2.500h

• Invoering WKK’s



2.2 Tariefdragers

Klanten die voordeel halen uit het ene systeem zijn verschillen 
voor klanten die voordeel halen uit ander systeem

Klanten met een vlakker profiel gaan betalen voor klanten met 
een pieken? Juist evenwicht dient te worden gevonden

Verschillende tarifering tussen MMR en AMR

Afvlakkingscoëfficient Maandpiek

Plafond/ maximumprijs Winterpiek

Piekvermogen 12 mnd Toepassing 11e piek

Toepassing 600h regel



2.3 Injectie

Noodzaak injectietarieven
Concurrentie buitenland
Subsidies (OT berekening)

Kostenreflectiviteitsprincipe
Injectie veroorzaakt kosten
• Meer distributiecapaciteit nodig sinds verhoging decentrale 

productie
Kosten verder te onderzoeken om onduidelijkheden weg te 
werken

Injectietarieven: capaciteits- of kWh basis?
Embedded productie: verder te onderzoeken



2.4 Andere denkpistes

Basistarief
Meet- en telkosten uit het basistarief halen wegens 
ongewenste effecten
kWh term onduidelijk (afwachten VITO studie)

Tijdgebonden tarieven?
Op basis van capaciteit?
Op basis van kWh?
Huidige beperking op MMR tov AMR
Huidige besprekingen geen TOU voorstellen

Kostenallocatie
50% piekvermogen (kW)
50% toegangsvermogen (kVA)
Mogelijke prijsschokken?



2.4 Andere denkpistes

Cascade
Impact beperkt
Onderzoek VITO

Transmissie
Tariefstructuur mee aanpassen met distributie
Waar mogelijk: transmissie tariefstructuur overnemen

Dynamische tarieven
Voor bedrijven is commodity term meer van belang
Congestieproblematiek is lokaal
Eerder via marktmodel? 
• Injectie: aansluitingen met flexibele toegang 
• Ook voor afname?



2.4 Andere denkpistes

Aanpassen toegangsvermogen: nog niet bepaald
Elia: verlaging: max 1 maal per 12 maanden

verhoging: steeds mogelijk
Overschrijding toegangsvermogen = boete van de 
overschreden capaciteit aan 150% van de prijs
Te verwachten: overcapaciteit TBGV

Noodvoeding: 
Te lage kost?
Goedkope verzekering, te weinig kostenreflectief?
Bovenliggend net moet voorzien zijn op gebruik noodvoeding
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4. Verdere stappen

Alle ideeën, denkpistes, opmerkingen,..
kathy.vandamme@vreg.be

Expertenmeetings
maandelijks voortgezet

Stakeholdersmeetings
Waarschijnlijk oktober + december

Consultatie herziening tariefstructuur
Voorjaar 2018

mailto:kathy.vandamme@vreg.be


Vragen?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1v3F7sfNAhVsCcAKHZ-lBv0QjRwIBw&url=http://launchany.com/10-questions-your-api-document-must-answer/&psig=AFQjCNH3Eo-WClJ1E88Gj503D629ffDRCw&ust=1467105103777404


Vlaamse Regulator 
van de Elektriciteits-
en Gasmarkt

gratis telefoon 1700 - 3 ‘Andere vraag’ 
info@vreg.be 
www.vreg.be

Twitter: @vreg_be

Facebook: VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws


