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Decreet hervorming VREG 



Decreet hervorming VREG 

Vlaams Parlement (autonome dienst met rechtspersoonlijkheid) 
 

Aanstelling Raad van Bestuur 
Ronnie Belmans (voorzitter) 
Ellen Valkenborgs 
Els Brouwers  
Saskia Opdebeeck  
Hans Vanhoof 
Piet Vanden Abeele  
Tom Vanden Borre  
 

Selectie Pieterjan Renier als algemeen directeur  
 

 
 

 



Ondernemingsplan 2018 

Voorgelegd aan Vlaams Parlement op 8 november 2017 
 

Goedgekeurd door Raad van Bestuur 
 

Conform nieuwe regels uit decreet tot hervorming VREG: 
Rapportering over uitvoering ondernemingsplan 2017  
(‘jaarverslag 2017’) 
Doelstellingen en actiepunten voor 2018            
(‘ondernemingsplan 2018’) 
Evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen 
 

Beschrijft manier waarop we onze mensen en middelen in 2018 
inzetten 
 

 
 

 



Ondernemingsplan 2018 

Uitgangspunten: 
  

Verderzetten activiteiten en verder uitbouwen van de 
initiatieven die we de voorbije jaren namen 

 
Opstarten van nieuwe relevante initiatieven 
 
Onze activiteiten zijn in lijn met:  
• onze decretale taken en opdrachten  
• de kerntaken van een energieregulator cf. de Europese richtlijnen 
• onze strategische en operationele doelstellingen 

 
 

 
 



De energietransitie 
en de VREG 



Energiemix in België:  
primaire energieconsumptie 

Bron: FOD Economie, Energieobservatorium, primaire energieconsumptie 



Energiemix in België:  
finale energieconsumptie 

Bron: FOD Economie, Energieobservatorium, finale energieconsumptie voor 2016 

Per 
energiebron 

Per 
sector 



Energiemix in Vlaanderen:  
bruto binnenlands energieverbruik  

Bron: VEA 



Energiemix in Vlaanderen:  
finale energieconsumptie 
 

Bron: VEA 



Energietrilemma 



Europese doelstellingen 2020 en 2030 



Energietransitie 

 
Visie Vlaanderen op energietransitie 
 

Verhoogde energie-efficiëntie 
Meer hernieuwbare energie 
Flexibel energiesysteem 
Doordachte innovatiestrategie 

 
 
 

 



Rol VREG - betaalbaarheid  



Evolutie elektriciteits- en aardgasfactuur 
gemiddeld gezin  
E-verbruik 3.500 kWh, G-verbruik 23.260 kWh 

Elektriciteit Aardgas 

* = btw niet apart voorgesteld, maar verdeeld over de verschillende energiecomponenten 

* * 

€515 
€614 

€683 

€961 
€1.027 

€879 

€1.348 
€1.259 

€1.111 €1.134 



 
* Energie = inclusief distributie 
 
Bron aardgas en warmtepomp: cijfers V-test januari 2018 
Bron stookolie: www.petrolfed.be 12/01/2018 

* 

Houtpellets Aardgas Stookolie Warmtepomp 

 
* 

Vergelijking gezin dat verwarmt met 
houtpellets, elektriciteit, aardgas en stookolie 

http://www.petrolfed.be/


Vergelijking België met buurlanden 
elektriciteit en aardgas - 2017 

* De netwerkkosten in België zijn anders samengesteld dan in de buurlanden 
 
Bron: Eurostat, 2017, gezinnen 
 

Aardgas Elektriciteit 

* 



Samenstelling distributienettarieven 2017 



Leverancierswissels elektriciteit en aardgas – 
evolutie 2006-2017 

Aardgas Elektriciteit 



Marktaandelen elektriciteit en aardgas – 
evolutie 2004-2016 

Elektriciteit Aardgas 

2004     2009      2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016 2004     2009    2010     2011     2012    2013      2014     2015    2016 



Sociaal rapport  



Cijfers sociaal rapport –  
leveranciers 



Cijfers sociaal rapport – 
distributienetbeheerders 



Campagne naar kwetsbare gezinnen 



Rol VREG - duurzaamheid 



Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten 
per energiebron en per productiejaar 



Herkomstvergelijker 
 

De brandstofmix van alle in Vlaanderen 
geleverde elektriciteit in 2016 



Aandeel groene stroom uit Vlaanderen, 
groene stroom uit Europa en grijze stroom 



Rol VREG - leveringszekerheid 



Winst  

Prijs Kwaliteit 

Kwaliteit dienstverlening 
distributienetbeheerders  



Kwaliteit dienstverlening 
distributienetbeheerders  



Adviezen, consultaties en rapporten – 
technische regulering 

RAPP-2017-02 Stand van zaken van het proefproject slimme meters 

RAPP-2017-04 

Consultatieverslag met betrekking op de criteria voor het toestaan 
van afwijkingen van bepalingen van de volgende Europese netcodes: 
• ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting van 

elektriciteitsproducenten op het net’ 
• ‘Netcode voor aansluiting van verbruikers’ 
• ‘Netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van 

hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom 
aangesloten power park modules’ 

In bijlage I zijn de finale criteria te vinden en bijlage II kan men de 
niet-confidentiële reacties op de consultatie vinden. 

RAPP-2017-06 Kosten-batenanalyse slimme meters 

ADV-2017-02 Advies conceptnota digitale meters 

ADV-2017-04 
Databeheer en energie-overdracht bij flexibiliteit en de regelgeving 
inzake technische flexibiliteit bij decentrale productie-eenheden 
(Aansluiting met Flexibele Toegang)  

MEDE-2017-03 Reactie op brief over deelname primaire reserve van netgebruikers 
op het LS-elektriciteitsdistributienet 

CONS-2017-02 De herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 
(TRDE) en Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG) 



Onze plannen voor 2018 



Onze plannen voor 2018 
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Onze plannen voor 2018 

Tariefregulering 
 

Beslissing over tarifaire saldi 2010-2014 
  
Tariefmethodologie 
• Bijstelling regulatoire periode 2017-2020 
• Volgende regulatoire periode vanaf 2021 

 
Tariefstructuur 

 

T 



Tariefstructuur 
 

2018 

Gezinnen 2018 

2016 

2017 

Bedrijven 

Consultatie capaciteitstarieven 

Onderzoek VITO 

Participatietraject  Levuur 

Stuurgroep 

Geen externe studie 

Expertengroep 

Vito rapport 

Studie regionaal objectiveerbare 
verschillen 

 

Uitwerking principes 

Studie regionaal objectiveerbare 
verschillen 

 

Consultatie capaciteitstarieven 



kWp afn + inj 

Tariefstructuur: aanbeveling VITO 
 

VITO studie: onderzoek naar de tariefstructuur van de periodieke 
distributienettarieven 

kWp afname 

KPI 
1 2a 2b 3 4a 4b 5 6 

kWh per kW-blok 

50% kVA + 50% kW 

Hybride 

kWh afn + inj 

TOU 

Tariefmodellen 
Digitale meters 



Onze plannen voor 2018 

Fluvius-integratie beperkt de mogelijkheden inzake benchmarking op 
vlak van technische en tarifaire aspecten op termijn 
 
Wegwerken via 

Reductie van de informatie-asymmetrie tussen de regulator en de 
gereguleerde bedrijven  
 
Benchmarking in samenwerking met één of meer Europese regulatoren om 
een beter inzicht te hebben in het efficiëntieniveau van de Vlaamse 
distributienetbeheerders 
 
Extra vorming en inhuur van externe expertise 

 

T 

F 



Onze plannen voor 2018 

Technische regulering 
 

Meer transparantie in het netinvesteringsbeleid 
 
Elektrische energieopslag 
 
Flexibiliteit  
 
Implementatie Europese netwerkcodes 

T 

F 

TR 



Flexibiliteit: rol van de VREG 

Variabiliteit van de flexibiliteitsbehoefte op een zonnige dag met een lage windproductie in België 
(volgens simulaties van netbeheerder Elia om de adequacy van het systeem te analyseren) 
Bron: “Studie over de nood aan “Adequacy” en Flexibiliteit in het Belgische Elektriciteitssysteem  -  Elia (April 2016) 

 

Samenwerking met andere beleidsniveaus 

Beleidsondersteuning door advisering 

Toezicht op contractueel kader 

Technische en marktregulering 

Monitoring en opvolging 



Onze plannen voor 2018 

Marktregulering 
 

MIG 6  
 
Basis marktprocessen in de Marktcode 
 
Nieuwe partij:  beheerder data energiemarkt 
 
Third Party Data Access of “MIG TPDA” 

 
 

T 

F 

TR 

M 



Digitale meter – Fluvius – Atrias 



Onze plannen voor 2018 

V-test 
 

Een nieuwe, meer flexibele beheermodule 
 
Doel = betere dienstverlening via de V-test 
 
Toekomst van de V-test in een sterk wijzigende energiemarkt 

T 

F 

TR 

M 

VT 



V-test 2017 

V-test gezinnen 

534.834 
V-test kmo’s 

29.339 



Onze plannen voor 2018 
 

Advisering naar Vlaams Parlement en Vlaamse Regering 
 

Europese initiatieven rond Clean Energy for all Europeans 
pakket  
 
Opvolging wetgevende initiatieven   
 
Advies noodleveranciersregeling 
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M 

VT 
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Consultatie ontwerpadvies 
noodleveranciersregeling 
 

Consultatie Noodleveranciersregeling  

De consultatie loopt van 23 januari tot en met 23 maart 2018 

Meer info via Wim Somers gratis nummer 1700 of via marktwerking@vreg.be  
 

mailto:marktwerking@vreg.be


Onze plannen voor 2018 

Informatieverlening aan en overleg met belanghebbenden 
Vlaams Parlement 
Voorstelling ondernemingsplan 
Beleidsplatform  
Openbare consultaties 
Overlegvergaderingen 
Nieuwe website 
Nieuwsbrieven 
Participatief traject onderzoek tariefstructuur  
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Vergaderdata beleidsplatform 2018 

Data beleidsplatform 2018 

26 maart 2018 

18 juni 2018 

17 september 2018 

3 december 2018 

www.vreg.be/nl/overleg-belanghebbenden   

http://www.vreg.be/nl/overleg-belanghebbenden
http://www.vreg.be/nl/overleg-belanghebbenden
http://www.vreg.be/nl/overleg-belanghebbenden


Indicatieve consultatiekalender 2018 

Onderwerp consultatie 

Q1 

 
Ontwerpadvies noodleveranciersregeling 
Criteria voor regionaal objectiveerbare verschillen 
 

Q2 
 
Tariefmethodologie 
 

Q3 

 
• Tariefstructuur  
• Herziening technische reglementen distributie 

elektriciteit en aardgas  
 

Q4 

 
• Datatariefmethodologie 
• Herziening technisch reglement plaatselijk 

vervoernet van elektriciteit 
 

www.vreg.be/nl/consultaties-0  

http://www.vreg.be/nl/consultaties-0
http://www.vreg.be/nl/consultaties-0
http://www.vreg.be/nl/consultaties-0


Onze plannen voor 2018 

Samenwerking met onze Europese collega-regulatoren 
Clean energy for all Europeans 
Netwerkcodes  
Best practices 
Benchmarking nettarieven  
 

Samenwerking met onze Belgische collega-regulatoren 
FORBEG  
Opvolging Europese dossiers 
Initiatieven rond rapporteringen en statistieken, 
noodleveranciersregeling,  verminderen administratieve lasten 
rapporteringen door leveranciers, …  

 
 

  

T 

F 

TR 

M 

VT 

ADV 

B 

R 



Opvolging activiteiten CEER en ACER 



Onze plannen voor 2018 

Voorbereiding op uitvoering nieuwe taken en uitdagingen 
 

Warmte- en koudenetten  
• Uitwerken technisch reglement 
• Marktmonitoring  
• Advisering 
• Prijsvergelijking 
• Informeren en behandelen van geschillen 

 
Databeheer en -uitwisseling in de elektriciteits- en gasmarkt  
• Atrias, digitale meters, flexibiliteitsdiensten  
• Samenwerking met Privacycommissie 
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Onze plannen voor 2018 



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 


	Dianummer 1
	Welkom!
	Agenda
	Decreet hervorming VREG
	Decreet hervorming VREG
	Ondernemingsplan 2018
	Ondernemingsplan 2018
	De energietransitie�en de VREG
	Energiemix in België: �primaire energieconsumptie
	Energiemix in België: �finale energieconsumptie
	Energiemix in Vlaanderen: �bruto binnenlands energieverbruik 
	Energiemix in Vlaanderen: �finale energieconsumptie�
	Energietrilemma
	Europese doelstellingen 2020 en 2030
	Energietransitie
	Rol VREG - betaalbaarheid 
	Evolutie elektriciteits- en aardgasfactuur gemiddeld gezin �E-verbruik 3.500 kWh, G-verbruik 23.260 kWh
	Vergelijking gezin dat verwarmt met houtpellets, elektriciteit, aardgas en stookolie
	Vergelijking België met buurlanden elektriciteit en aardgas - 2017
	Samenstelling distributienettarieven 2017
	Leverancierswissels elektriciteit en aardgas – evolutie 2006-2017
	Marktaandelen elektriciteit en aardgas – evolutie 2004-2016
	Sociaal rapport 
	Cijfers sociaal rapport – �leveranciers
	Cijfers sociaal rapport – distributienetbeheerders
	Campagne naar kwetsbare gezinnen
	Rol VREG - duurzaamheid
	Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten per energiebron en per productiejaar
	Herkomstvergelijker�
	Aandeel groene stroom uit Vlaanderen, groene stroom uit Europa en grijze stroom
	Rol VREG - leveringszekerheid
	Dianummer 32
	Kwaliteit dienstverlening distributienetbeheerders 
	Adviezen, consultaties en rapporten – technische regulering
	Onze plannen voor 2018
	Onze plannen voor 2018
	Onze plannen voor 2018
	Tariefstructuur�
	Tariefstructuur: aanbeveling VITO�
	Onze plannen voor 2018
	Onze plannen voor 2018
	Flexibiliteit: rol van de VREG
	Onze plannen voor 2018
	Dianummer 44
	Onze plannen voor 2018
	Dianummer 46
	Onze plannen voor 2018�
	Dianummer 48
	Onze plannen voor 2018
	Vergaderdata beleidsplatform 2018
	Indicatieve consultatiekalender 2018
	Onze plannen voor 2018
	Opvolging activiteiten CEER en ACER
	Onze plannen voor 2018
	Onze plannen voor 2018
	Dianummer 56

