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1 INLEIDING 

De VREG voert een onderzoek naar een hervorming van de tariefstructuur van de Vlaamse 

distributienettarieven, in eerste instantie voor elektriciteit, later eventueel ook voor aardgas. De nieuwe 

tariefstructuur zou het belang van het aantal kWh afgenomen door de klant op laagspanning reduceren 

en meer focussen op de capaciteit van de aansluiting en/of het piekvermogen van de afname, het zgn. 

capaciteitstarief (tariefdrager kW, kVA).  

Het Energiedecreet stelt in artikel 4.1.32 §1 in richtsnoer nr. 21 aan de VREG m.b.t. de opmaak van de 

tariefmethodologie, waarin de tariefstructuur is inbegrepen: 

“Bij de invoering van een capaciteitstarief houden de tarieven rekening met regionaal objectiveerbare 

verschillen”.  

De term regionaal objectiveerbare verschillen (ROV’s) is nieuw binnen de historiek van de Vlaamse 

distributienettarieven. Op dit ogenblik is het niet duidelijk of er ROV’s zijn en zo ja, welke ze zijn en hoe 

er dan mee rekening kan gehouden worden. De VREG begrijpt het richtsnoer 21 als dat de huidige 

praktijk van één set van distributienettarieven per distributienetbeheerder misschien zou kunnen of 

moeten vervangen worden door meerdere tariefbladen per netgebied, veroorzaakt door de ROV’s in dat 

netgebied. In de tariefmethodologie worden de kosten van de distributienetbeheerders ingedeeld in 

exogene en endogene kosten. De exogene kosten zijn duidelijk afgelijnd en snel te identificeren. Het 

richtsnoer 21 is echter ook bedoeld voor de endogene kosten van de distributienetbeheerder. 

Het doel van deze studie is te onderzoeken of er regionaal objectiveerbare verschillen zijn in de 

netgebieden van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. De studie tracht per 

activiteit (elektriciteits- of aardgasdistributie) te identificeren welke ze precies zijn en waar ze zich 

bevinden, waarbij ze voldoen aan de tijdens het onderzoek opgestelde criteria en uitgangspunten m.b.t. 

ROV’s. De verschillen kunnen zowel binnen een netgebied aanwezig zijn als tussen netgebieden.  
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2 ONDERZOEKSAANPAK 

De algemene aanpak van het onderzoek, staat geschetst in onderstaande Figuur 1. Het onderzoek is 

ingedeeld in 4 fasen zoals schematisch weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Onderzoeksfasen 

 

De doelstellingen van de fasen 1 tot en met 3 worden hieronder kort besproken. 

2.1 Fase 1 

Het onderzoek bekijkt in Fase 1 welke criteria gehanteerd kunnen worden teneinde een ROV bij de 

Vlaamse distributienetbeheerders te identificeren. Het evalueert ook al op welk of welke niveaus naar 

ROV’s kan (en zal) gezocht worden. In de tussenrapportage van Fase 1 wordt een voorstel van criteria 

voor ROV’s opgemaakt. De VREG zal het door hem goedgekeurde voorstel van criteria van de 

dienstverlener publiek consulteren. De criteria die zijn geconsulteerd ter bepaling van regionaal 

objectiveerbare verschillen in de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetten, staan vermeld in het 

consulatie document CONS-2018-03 van de VREG welke 7 mei 2018 werd gepubliceerd op de website 

van de VREG1. Voor meer informatie over de consultatie zie hoofdstuk 7. 

2.2 Fase 2 

Tijdens Fase 2 van het onderzoek wordt de technische en de kosteninformatie m.b.t. de Vlaamse 

aardgas- en elektriciteitsdistributienetten in Vlaanderen bekeken. DNV GL baseert zich hierbij op 

objectieve databanken en andere informatiebronnen in binnen- en buitenland waartoe ze zelf toegang 

heeft die haar in staat stellen na te gaan of bepaalde regionale aspecten in aanmerking zouden kunnen 

komen om erkend te kunnen worden als bron van een ROV.   

In deze fase vindt aanvullend dialoog plaats met de werkmaatschappijen van de distributienetbeheerders 

om bijkomende input te verkrijgen over zaken die volgens hen al dan niet in aanmerking kunnen komen 

als mogelijke ROV’s, alsmede de reden waarom de netbeheerders dit zo zien.  

In deze fase zullen bepaalde mogelijke bronnen van ROV’s besproken of misschien al uitgesloten worden 

vanuit bepaalde, betrouwbare en niet ter discussie staande inzichten (literatuur, eigen expertise DNV 

                                                
1 Zie https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03  

https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03
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GL,…) zonder dat hiervoor een geavanceerde data analyse dient uitgevoerd te worden. Het resultaat van 

fase 2 van het onderzoek is dus een lijst van mogelijke bronnen van ROV’s alsook een lijst van zaken die 

niet weerhouden werden als mogelijke bronnen, evenals de reden daarvoor. 

2.3 Fase 3 

Fase 3 is een voorwaardelijke fase in het onderzoek. Hierin worden de in fase 2 weerhouden mogelijke 

bronnen van ROV’s op een geavanceerde, doorgedreven en wetenschappelijk onderbouwde wijze 

geanalyseerd met behulp van computerberekeningen, rekenbladen,…. Er wordt onderzocht of voldaan is 

aan de criteria voor ROV’s. Na afronding van fase 1 en fase 2 beslist de VREG of dit voorwaardelijk 

gedeelte moet worden uitgevoerd. 
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3 JURIDISCH KADER VAN ROV’S 

Het 4de richtsnoer m.b.t. de opmaak van de tariefmethodologie stelt dat tarieven proportioneel en niet 

discriminerend moeten zijn (art. 4.1.32, § 1, 4° Energiedecreet). In essentie houdt het verbod op 

discriminatie een verplichting in om personen die zich in gelijke omstandigheden bevinden, op een 

gelijke wijze te behandelen. Het verbiedt daarnaast de gelijke behandeling van personen die zich ten 

aanzien van de betreffende maatregel in wezenlijk verschillende omstandigheden bevinden. Het is de 

jurisprudentie tot op het hoogste niveau (Grondwettelijk Hof) die het verbod op discriminatie, dat 

voortvloeit uit de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, verder invult. De rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof hierover luidt als volgt:  

“De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief 

criterium berust en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 

worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de 

aard van de ter zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat 

er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel.” (GwH 28 februari 2013, nr. 24/2013, B.3.2) 

Uit deze rechtspraak volgt dus dat het verbod op discriminatie zich er niet tegen verzet dat categorieën 

van netgebruikers op verschillende wijze worden behandeld indien voldaan is aan drie voorwaarden: er 

moet sprake zijn van: 

1 een objectief en pertinent onderscheid  

2 een geoorloofd doel 

3 een evenredige verhouding tussen de maatregel en het nagestreefde doel. 

Het 21ste richtsnoer (Art. 4.1.32, § 1, 21° Energiedecreet) is een bijzondere toepassing van het niet-

discriminerend karakter van de tarieven: indien een capaciteitstarief wordt goedgekeurd, moet het 

rekening houden met pertinente lokale omstandigheden (en kan het dus niet ‘zomaar’ uniform zijn). 

Toegepast op ROV’s betekent dit concreet het volgende: ROV’s kunnen slechts gebruikt worden voor 

tarifaire doeleinden rekening houdend met de criteria van de gelijkheidstoets. Het komt erop neer dat 

onderzocht zal moeten worden of de maatregel (een verschil in tarieven door het in rekening brengen 

van ROV’s) objectief gerechtvaardigd kan worden en of de maatregel geschikt is ten opzichte van het 

beoogde doel.  

Het doel kan in dit geval niet anders zijn dan: de netgebruikers die, bijvoorbeeld omwille van de plaats 

waar ze wonen (het geïdentificeerde regionaal objectiveerbaar verschil), meer kosten veroorzaken, daar 

ook meer voor laten betalen, of, anders gezegd, kostenreflectiviteit op allocatieniveau verhogen. De 

doelstelling is aldus om door middel van het gebruik van ROV’s voor tarifaire doeleinden de 

kostenreflectiviteit te verhogen, waarbij dit begrip in de voormelde zin (kostenallocatie) begrepen te 

worden. De kostenallocatieniveau kan zich dan richten naar bv. de plaats waar netgebruikers zich 

bevinden, eventueel verder verfijnd naar bv. de klantengroep waartoe ze behoren, afhankelijk van de 

kenmerken en eigenschappen van het ROV. 

  

  



 

 

 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 19-0990 Rev.1  www.dnvgl.com/Energy    -5 

 

4 HISTORIEK VAN ROV’S 

In Vlaanderen zijn ROV’s tot op heden nooit geïdentificeerd en dus nooit gebruikt voor tarifaire 

doeleinden. In Nederland en Noorwegen is er wel een historiek die hieronder kort besproken wordt.  

4.1 Nederland 

ROV’s (in Nederland afgekort als ORV) maken integraal deel uit van de Nederlandse regulering sinds de 

derde reguleringsperiode en werden voor het eerst besproken in een bijlage als onderdeel van het 

methodebesluit 102106-89 met als titel ‘Methodebesluit X-factor en rekenvolumina regionale 

netbeheerders elektriciteit derde reguleringsperiode’ van 27 juni 2006. 

Om te bepalen of een potentieel regionaal verschil voor een correctie in aanmerking kwam, is in een 

onderzoek uitgevoerd door Brattle2, gekeken naar de volgende ROV-criteria: 

• de significantie van een ROV. Dit is getoetst aan de hand van de volgende cumulatieve criteria: 

o is een potentiële ROV substantieel. Substantieel is daarbij gedefinieerd als: de gemiddelde 

kosten voor dit ORV (over de jaren 2000-2003), uitgedrukt als percentage van de 

gestandaardiseerde economische kosten, overschrijden voor tenminste één netbeheerder het 

sectorgemiddelde met meer dan 1%-punt; en 

o is een potentiële ROV houdbaar over de tijd (zijn de meer- of minderkosten voor een 

netbeheerder ten opzichte van de overige netbeheerders structureel van aard) 

• de objectiveerbaarheid van een ROV, dat wil zeggen: niet-beïnvloedbaar door het management en 

objectief vast te stellen. 

Uiteindelijk zijn voor elektriciteit en aardgas een aantal potentiële regionale verschillen onderzocht zoals 

weergegeven in Tabel 1.  

Daarvan bleken enkel de potentiële regionale verschillen “waterkruisingen” en “lokale heffingen” aan 

bovenstaande criteria te voldoen, waardoor zij als een ROV konden worden aangemerkt. Belangrijk 

hierbij is aan te stippen dat de verschillen objectief konden vastgesteld worden door vergelijkingen 

tussen de beschikbare consolideerde kosten van de talrijke netwerkbedrijven. 

Uit onderzoek bleek dat Enduris B.V. (tot 4 januari 2016 Delta Netwerkbedrijf B.V.) structureel hogere 

kosten maakte dan andere netbeheerders, ‘zonder dat Enduris hier iets aan kan doen’. Dit werd 

veroorzaakt door een ROV dat bestaat tussen Enduris en overige netbeheerders veroorzaakt door de 

noodzaak om “waterkruisingen” aan te leggen in het voorzieningsgebied van Enduris. Deze ROV bestaat 

heden nog. 

Daarnaast werd bij de vaststelling van de tarieven van verschillende netbeheerders in de derde 

reguleringsperiode rekening houden met het ROV “lokale heffingen”. Deze ROV werd later opgeheven 

toen de verschillen in lokale heffingen verdwenen. 

In haar besluit werd er bovendien aangegeven dat er voldoende aanleiding was om nader onderzoek te 

verrichten naar het potentiële ROV ‘aansluitdichtheid’. Later onderzoek3 van Frontier Economics en 

Consentec gaf aan dat er onvoldoende objectieve informatie was om te bepalen of aansluitdichtheid 

voldeed aan de ROV-criteria om erkend te worden als ROV. Modellering wees wel op het voldoen aan de 

ROV-criteria maar de actuele kostendata van de DNB’s konden dit niet bevestigen noch tegenspreken. 

  

                                                
2 Regional differences for gas and electricity companies in the Netherlands, FINAL REPORT, March 2006 

3 Impact of connection density on regional cost differences for network operators in the Netherlands, April 2009 
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Tabel 1: Onderzochte potentiële ROV’s in Nederland 

Potentiële ROV-bronnen 

Waterkruisingen 

Luchtkwaliteit (met nadruk op zoutgehalte) 

Lokale heffingen 

Afschrijvingen ten gevolge van slechte betalers 

Piekbelasting op het netwerk 

Bodemkwaliteit 

Bevolkingsdichtheid 

Aansluitdichtheid 

Aankoop van energie en capaciteit 

4.2 Noorwegen 

In Scandinavië is in 2005 het “Nordic Efficiency Model for Electricity distribution SYStems” (NEMESYS)4 

project gestart. Doel van dit project was om voor de landen die deelnamen aan de (eerste) 

internationale marktplaats voor elektriciteit NordPool (Destijds Noorwegen, Zweden, Denemarken, 

Finland, Estland en Litouwen) te onderzoeken hoe er een gemeenschappelijk reguleringsmodel voor deze 

landen opgezet kan worden. 

Naast een aantal belangrijke en toekomstvaste reguleringseisen was één van de eisen aan het voorstel 

om recht te doen aan de Noordse sectorspecifieke uitdagingen, zoals systematische kostenverschillen, 

omgevingsfactoren en verschillen in boekhoudbeginselen en wetgeving. 

In het Nemesys-project zijn de criteria die voor deze omgevingsfactoren (vergelijkbaar met ROV-criteria) 

gelden benoemd. In het project wordt gesteld: 

‘Wat de omgevingsvariabele betreft, is het belangrijk expliciet rekening te houden met "objectieve" verschillen in de 

kosten van distributie van elektriciteit zonder impliciet inefficiënties te rechtvaardigen. We bevelen daarom aan dat de 

omgevingsvariabelen worden beperkt tot die die echt exogeen zijn (opgelegd), en die een aanzienlijke en duurzame 

impact hebben op de totale kosten van een DSO.’ 

De aard van de criteria komt grotendeels overeen met die in Nederland. In het deelproject C van 

NEMESYS voor efficiency5 wordt bovendien een inventarisatie gegeven van omgevingsfactoren zoals die 

internationaal waren gehanteerd en weergegeven in Tabel 2. 

  

                                                
4 NEMESYS Project: A Pan-Nordic Approach to Regulation of Distribution System Operations FINAL REPORT, Item 5.40 

5 NEMESYS Subproject C:  Nordic Efficiency Model FINAL REPORT 
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Tabel 2: Vermelde omgevingsfactoren in het deelproject C van NEMESYS 

Omgevingsfactor Model Jaar 

Netwerklengte DTe 2000 

Netwerklengte, Transformatoren/geïnstalleerde capaciteit 

(uiteindelijk niet gebruikt), Klimaat index (in 2001 weer verlaten) 

STEM Sr 2000 

Netwerkgrootte, afstand, corrosie, klimaat Kittelsen 1994 

HS netwerklengte, LS netwerklengte, aantal transformatoren STEM  1992 

Netwerkgrootte NVE  

LS netwerklengte per LS klant Sydkraft  

Bevolkingsdichtheid en aantal aansluitingen Roos en Färe  

Weglengte ELTA 2000 

Gemiddelde sneeuwhoogte, aandeel bos, gewogen aantal klanten, 

klantdichtheid, verandering in energielevering 

HKKK (Helsinki 

School of 

Economics and 

Business 

Administration) 

 

Netwerkgrootte, Geïnstalleerde transformatoren (MVA), Geleverde 

energie, Maximale vraag, klantdichtheid, aandeel industriële klanten 

Weyman-

Johnes 

1985 

 

In 2017 is door NVE (Noorse water en energie toezichthouder) een ander uitgebreid onderzoek6 gedaan 

naar mogelijke regionale verschillen (in het onderzoek z-factoren genoemd). Dit was vooral een 

wiskundige analyse met twee stappen: 

• door de relevante correlaties tussen regionale verschillen met kosten te bepalen 

• door een factor analyse om gecorreleerde combinaties van karakteristieken te bepalen. 

Dit is gedaan, door een groot aantal geografische karakteristieken van de assets van de 144 

elektriciteitsnetwerkbedrijven te correleren met de regulatorische input en output data. Voorbeelden die 

genoemd worden zijn: maximale hoeveelheid wind, gemiddelde wind, afstand tot de kust, eilanden met 

elektriciteitsverbinding, zeekabels (lengte en type), bostypes, helling van het terrein, afstand tot wegen, 

hoogte, breedtegraad, sneeuw, ijs belasting, bliksem, bevolkingsdichtheid, gebouwendichtheid, aandeel 

dorpen, aandeel steden, ondergrondse HS kabels, vakantiehuisjes, industrie-aansluitingen, WKK 

capaciteit, kleine elektriciteitscentrales, lokale distributie aandeel, transmissie aandeel.  

Het bleek dat een aantal van deze variabelen een correlatie had met de kosten van de bedrijven maar 

ook ondeling gecorreleerd waren. Vijf factoren werden als significant regionaal verschil geïdentificeerd: 

• gecorreleerde combinatie van “gemiddelde hoogte van hoogspanningslijnen”, “lokale opwek”, 

“aandeel hoogspanningslijnen in loofbossen” (Geo1) 

• gecorreleerde combinatie van “wind”, “afstand tot de kust”, “eilanden” “aandeel zeekabels” (Geo2) 

• gecorreleerde combinatie van “sneeuw”, “breedtegraad (poolnacht)”, “IJs”, “temperatuur” (Geo3). 

                                                
6 DSO revenue regulation, Roar Amundsveen, senior adviser Department for ElectricityMarket Regulation, 2017 
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• “aandeel ondergrondse kabels” 

• “aandeel hoogspanningslijnen in naaldbossen”. 

Het is belangrijk te vermelde dat de door NVE gehanteerde methode van het vaststellen van ROV’s met 

behulp van statistische correlaties in Vlaanderen niet mogelijk is door het geringe aantal 

netwerkbedrijven. Dit omdat er een correlatie gezocht moet worden tussen de input en output 

parameters en de mogelijk regionale verschillen. Dit kan alleen bij voldoende populatiegrootte van het 

aantal bedrijven omdat de netwerkkosten door NVE niet per leiding of kabel werden bepaald maar per 

bedrijf.  

4.3 Leerpunten voor Vlaanderen 

De ervaring met ROV’s en ‘omgevingsfactoren’ in Nederland en Noorwegen leert ons dat: 

• er in deze landen gewerkt wordt met een vergelijkbare set aan criteria met name: 

o objectief 

o substantieel (NL) of aanzienlijk (N) 

o houdbaar in de tijd (NL) of duurzaam (N) 

o niet-beïnvloedbaar door management (NL) of exogeen (N) 

• er verschillen zijn in de lijsten met mogelijke ROV-bronnen die een gevolg zijn van de geografische 

(veel grotere te overbruggen afstanden Noorwegen en nadruk op netwerklengte), natuurlijke (veel 

meer bossen in Noorwegen) en klimatologische (veel meer sneeuwval in Noorwegen) 

omstandigheden. 

De grotere extremen in Noorwegen zijn mogelijks een context waarin er gemakkelijker consensus 

ontstaat rond de erkenning van een ROV. Dit kan belangrijk zijn in de evaluatie van het criterium 

‘aanzienlijk’ doordat kostenverschillen groter zijn, maar ook van het criterium ‘objectief’ omdat de 

verschillen duidelijker zijn.  

Tenslotte blijkt uit de historiek in Nederland en Noorwegen dat het bestaan van meerdere 

netwerkbedrijven met afzonderlijke geconsolideerde kosten het onderscheiden van ROV’s 

vergemakkelijkt.   
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5 BREDER JURIDISCH KADER VOOR ROV-CRITERIA 

5.1 Basis: Artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

Om na te gaan wat bedoeld wordt met de begrippen van niet-discriminatie en proportionaliteit zoals in 

Richtsnoer 4° opgedragen, kan vooreerst gekeken worden naar het non-discriminatiebeginsel vervat in 

artn. 10 en 11 van de Belgische Grondwet en de invulling die de rechtsleer en rechtspraak daaraan 

geeft. 

Dit non-discriminatiebeginsel is van toepassing wanneer een maatregel tot verschillende behandeling 

wordt beoogd bij gelijke situaties of een maatregel tot gelijke behandeling wordt beoogd bij 

verschillende situaties. Het invoeren van een ROV binnen een capaciteitstarief zou hieronder kunnen 

vallen. 

Dergelijke maatregelen zijn vooreerst slechts toegestaan in de invulling van dit non-discriminatiebeginsel 

indien hiervoor een objectief en pertinent criterium voor onderscheid gebruikt wordt. 

• dit is enerzijds het objectiviteitscriterium: in de praktijk kan dit vertaald worden in volgende vragen:  

o zijn de gegevens waarop de maatregel steunt objectief meetbaar? 

o zijn de gegevens waarop de maatregel steunt redelijk, bv. t.o.v. andere gangbare, 

marktconforme informatie? 

o zijn de gegevens waarop de maatregel steunt vaststaand of is deze beïnvloedbaar door de 

begunstigde van de maatregel? 

o is het verschil waarop de maatregel steunt wel significant genoeg, dit is: 

▪ is het vermeende verschil in situatie wel voldoende groot/substantieel om een aparte 

maatregel te verantwoorden? 

▪ blijft dit verschil duren in de tijd die wordt beoogd waarin de maatregel van toepassing is? 

• dit is anderzijds het pertinentiecriterium, waarbij er wordt nagegaan of de maatregel in een kennelijk 

en redelijk verband staat met de aard, het doel en de gevolgen van de maatregel. 

Bovendien is dergelijk onderscheid pas verantwoord als het nagestreefde doel wettig geoorloofd is en als 

er een evenredige verhouding bestaat tussen de maatregel en het nagestreefde doel. Dit is algemeen 

gesteld de redelijkheidstoets (binnen het non-discriminatiebeginsel), maar is praktischer te 

onderscheiden in: 

• enerzijds het legitimiteitscriterium: met het vereiste van een wettig/geoorloofd doel sluit men uit dat 

men een onrechtmatig (= niet toegelaten in de regelgeving) doel nastreeft of handelt zonder daarbij 

enig belang te hebben 

• anderzijds het evenredigheidscriterium: Dit bestaat (als onderdeel van het redelijkheidsbeginsel) uit: 

o de maatregel moet geschikt zijn om het te verwezenlijken doel te waarborgen 

o een noodzakelijkheidstoets, nl. dat de maatregel niet verder gaat dan ter bereiking van dat doel 

noodzakelijk is, o.m. of er geen maatregelen zijn met minder grote impact die een zelfde 

resultaat kunnen verwezenlijken. 

Het betreft dus telkens een verhouding tussen maatregel, het doel van de maatregel en de gevolgen van 

de maatregel. Het non-discriminatiebeginsel is dan ook geschonden vanaf wanneer vaststaat dat de 

aangewende maatregel niet compatibel is met één of meerdere van bovenstaande 4 criteria.  
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5.2 Verdere invulling begrip non-discriminatie uit overige 
rechtsbronnen  

Het non-discriminatiebeginsel en/of de toepassing ervan op tarieven wordt eveneens in andere 

rechtsbronnen opgelegd of verder verduidelijkt. Hieronder worden de meest relevante bepalingen 

meegegeven, die al dan niet leiden tot eventuele verdere criteria of meer specifieke invulling ervan (zie 

tabel). 

5.2.1 EU-regelgeving en heersende rechtspraak 

Het non-discriminatiebeginsel vindt men op meerdere plaatsen terug in het EU-Verdrag (rechtstreeks 

toepasbaar), en ook de derde elektriciteitsrichtlijn (art. 37.10) focust op evenredigheid en non-

discriminatie (al dan niet als aparte beginselen) inzake tarieven, nl.: 

"De regulerende instanties zijn bevoegd om zo nodig van de transmissie- en distributiesysteem- 

beheerders te verlangen dat zij de voorwaarden wijzigen, met inbegrip van de in dit artikel bedoelde 

tarieven of methoden, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze 

worden toegepast." 

Deze bepalingen geven op zich geen verdere afwijkende of aanvullende invulling van wat onder deze 

termen dient te worden begrepen. 

In de heersende EU-rechtspraak wordt de invulling van dit non-discriminatiebeginsel onder andere 

toegepast in het kader van het EU-Verdrag en voornamelijk van de uitwerking van art. 28 en 34 inzake 

kwantitatieve invoerbeperkingen. Daarbij is de interpretatie van de begrippen grotendeels gelijkaardig 

aan de begrippen zoals bovenstaand vermeld in de Belgische rechtspraak en rechtsleer, meer bepaald: 

• in wezen wordt het non-discriminatiebeginsel eveneens zo ingevuld dat bij een verschil in 

behandeling dient te worden vastgesteld of dit verschil berust op een objectief en redelijk criterium 

en evenredig is aan het nagestreefde doel 

• deze maatregel dient, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, geschikt te zijn om de 

verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en mag hij niet verder gaan dan ter 

bereiking van dat doel noodzakelijk is 

• het evenredigheidsbeginsel betekent dat de maatregel geschikt en noodzakelijk moet zijn om het 

nagestreefde legitieme doel te bereiken. 

De 4 criteria zoals hierboven aangemerkt onder 5.1 worden aldus in deze rechtspraak bestendigd en 

omgekeerd is deze rechtspraak vervat in de invulling van deze 4 criteria. 

5.2.2 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de uitvoering van 

een overheidshandeling en beginselen van wetgevingstechniek 

Ter volledigheid van de analyse en teneinde een praktische uitwerking van een eventueel 

gerechtvaardigd ROV toe te staan, dienen verder bepaalde beginselen in rekening te worden genomen 

die niet specifiek gerelateerd zijn aan het non-discriminatiebeginsel, maar algemeen aan de uitvoering 

van een overheidshandeling en/of wetgeving (zie tabel). Deze zijn onder meer: 

• verbod van retroactiviteit van de regelgeving 

• motivatie  

• confidentialiteit. 
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6 VOORSTEL ROV-CRITERIA VOOR CONSULTATIE 

Voorafgaand aan de consultatie zijn de volgende criteria voorgesteld door DNV GL aan de VREG voor het 

bepalen van ROV’s: 

• de verschillen zijn regionaal  

• de verschillen zijn niet-beïnvloedbaar zijn door de werkwijze van het netwerkbedrijf. 

• de verschillen zijn objectiveerbaar: 

o gebaseerd op betrouwbare data die een afspiegeling zijn van de werkelijkheid 

o de verschillen zijn significant (bijvoorbeeld in Nederland op 1% gesteld) 

o de verschillen zijn blijvend. 

6.1 Regionaal 

Het criterium ‘regionaal’ houdt in dat een ROV een verschil tussen twee (of meer) geografische zones in 

Vlaanderen omvat. 

De resolutie en de aflijning waarmee men naar regionale verschillen kijkt (de grootte en de grenzen van 

de te beschouwen ‘eenheidszones’) dient in overeenstemming te zijn met de andere criteria volgens 

bovenstaand samenvattend criterium overzicht. De evenredigheid zal mogelijks afhangen van het type 

ROV-bron en dus is de resolutie waarmee men naar mogelijke ROV’s kijkt geen vaststaand gegeven. 

Het netgebied waarin een DNB actief is kan als startpunt genomen worden van de aflijning bij elke ROV-

bron tot op een moment dat de analyse van de ROV-bron zou aantonen dat de evaluatie van de ROV-

bron aan de andere criteria zou aantonen dat een andere aflijning aangewezen is. 

6.2 Niet-beïnvloedbaar 

De factor dan wel de omstandigheid die een ROV uitmaakt, kan niet beïnvloed worden door het 

management van de distributienetbeheerder.  

De kosten die de distributienetbeheerder maakt ten gevolge van een ROV kunnen wel beïnvloedbaar 

zijn, bijvoorbeeld in het geval van endogene kosten. 

6.3 Objectiveerbaar 

Betrouwbare data die een afspiegeling zijn van de werkelijkheid. 

De invloed van een ROV moet kunnen uitgedrukt worden in de kosten, waardeerbaar in Euro, die het 

ROV voor een distributienetbeheerder veroorzaakt.  

De waardering is gebaseerd op recente, betrouwbare en geschikte data die een afspiegeling zijn van de 

werkelijkheid en die efficiënt te identificeren zijn, waaronder minstens data van distributienetbeheerders, 

die steeds door een onafhankelijke auditor moeten geverifieerd zijn. 

Onder efficiënt te identificeren wordt verstaan dat de inspanning om de data te identificeren evenredig 

moet zijn met de maatschappelijke baten van het ROV. De inspanning nodig om data te identificeren en 

verzamelen zal verschillen per ROV-bron. Het is bovendien vrijwel onmogelijk om vóór een ROV-studie 

een afweging te maken tussen de kosten voor identificatie en de maatschappelijke baten van de 

mogelijke ROV omdat beide op voorhand onbekend zijn. Het besluit of de inspanning evenredig is met de 

baten zou de uitkomst kunnen zijn van een beknopte onafhankelijke kwalitatieve haalbaarheidsanalyse 

die een ROV-studie voorafgaat. 
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Openbare data uit studies en modelleringen kunnen, indien zij afdoende wijzen op een mogelijke ROV 

rekening houdend met geografische kenmerken in Vlaanderen, aanleiding geven tot verdere analyse op 

basis van data van distributienetbeheerders. 

De verschillen zijn significant.  

Indien het ROV endogene kosten betreft dan zijn deze kosten significant in het netgebied indien de 

betreffende endogene kosten (over de beschouwde periode, zie blijvend), als onderdeel van het 

toegelaten budget, in het netgebied minstens 1 %-punt afwijken van het sectorgemiddelde percentage 

kosten voor dat ROV in Vlaanderen. 

Indien het ROV endogene kosten betreft dan zijn deze kosten significant voor een geografische zone 

binnen een netgebied indien: 

• aan bovenstaande significantievoorwaarde is voldaan voor het netgebied van een 

distributienetbeheerder en  

• de betreffende endogene kosten (over de beschouwde periode, zie blijvend), als onderdeel van het 

toegelaten budget in die regio, in de onderzochte geografische zone binnen hetzelfde netgebied 

minstens 5%-punt afwijken van het sectorgemiddelde percentage kosten voor dat ROV in 

Vlaanderen. 

Indien het ROV exogene kosten betreft (bijv. retributies) dan worden deze kosten significant volgens 

dezelfde criteria als hierboven waarbij deze exogene kosten in de vergelijking als onderdeel toegevoegd 

worden aan het toegelaten endogeen budget. 

De verschillen zijn blijvend. 

Blijvend wil zeggen dat het ROV voor de getroffen distributienetbeheerder structureel is, m.a.w. normaal 

gezien duurzaam of houdbaar in de tijd. 

Het mogelijke ROV in een bepaalde afgelijnde zone, in eerste instantie de zone waarin de DNB actief is 

(zie hoger), is over langere tijd hoger of lager dan in andere zones. Er is geen eenduidige periode te 

plakken. Blijvend in een geologische context (bijvoorbeeld in kader van een evaluatie van bodemtype als 

ROV) drukt men uit in termen van duizenden of miljoenen jaren terwijl het in een financiële context 

(bijvoorbeeld bij lokale heffingen) uitgedrukt wordt in enkele jaren of decennia.  
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7 CONSULTATIE  

De VREG heeft een consultatie gehouden over een voorstel van criteria ter bepaling van regionaal 

objectiveerbare verschillen in de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetten, welke een mogelijke 

invloed kunnen hebben op de tariefmethodologie en de hoogte van de distributienettarieven. De 

doelgroep van de consultatie betrof distributienetbeheerders, distributienetgebruikers, 

energieleveranciers, en andere belanghebbenden.  

De criteria die zijn geconsulteerd ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen in de Vlaamse 

elektriciteits- en aardgasdistributienetten, staan vermeld in het consulatie document CONS-2018-03 van 

de VREG welke 7 mei 2018 is gepubliceerd op de website van de VREG7. Deze criteria zijn onder andere 

gebaseerd op het voorstel ROV-criteria zoals aangevoerd door DNV GL en vermeld in voorgaande 

hoofdstuk 6. Hieronder een overzicht van de criteria die zijn geconsulteerd door de VREG: 

Tabel 3: Voorstel ROV-criteria zoals geconsulteerd door de VREG 

Criterium Toelichting 

1. De verschillen zijn 

regionaal 

Dit evidente criterium houdt in dat een ROV een verschil tussen twee of 

meer geografische zones in Vlaanderen omvat. 

2. De verschillen zijn 

niet-beïnvloedbaar 

De factor dan wel de omstandigheid die een ROV uitmaakt, kan niet 

beïnvloed worden door de distributienetbeheerder. 

3. De verschillen zijn 

objectiveerbaar 

3.1 Gebaseerd op betrouwbare data die een afspiegeling zijn van de 

werkelijkheid. De invloed van een ROV moet kunnen uitgedrukt worden in 

de kosten in Euro die het ROV voor een distributienetbeheerder 

veroorzaakt. De bepaling van de regionale kosten is gebaseerd op recente, 

betrouwbare en geschikte data die een afspiegeling zijn van de 

werkelijkheid en die efficiënt te identificeren zijn, waaronder minstens data 

van distributienetbeheerders geverifieerd door een onafhankelijke auditor. 

3.2 Blijvend wil zeggen dat het ROV voor de getroffen 

distributienetbeheerder structureel is, m.a.w. naar het inzicht van de VREG 

normaal gezien duurzaam of houdbaar in de tijd. Als we voor de 

identificatie van ROV-data uit het verleden gebruiken, beperken we ons 

onderzoek uit praktische overwegingen tot de beschikbare data van de 

recentste vier jaar. 

3.3 De verschillen zijn significant. Voor de toelichting hiervan verwijzen we 

naar pagina 8 – 11 van consultatie document CONS-2018-03. 

De consultatie liep van 7 mei tot en met 30 juni 2018. Het verslag van de consultatie RAPP-2018-09 is 

vrijdag 21 september 2018 gepubliceerd op de website van de VREG8 en maandag 24 september 2018 

voorgesteld aan belanghebbenden. De VREG heeft reacties ontvangen van verschillende partijen op de 

consultatie, welke allemaal zijn bestudeerd en beoordeeld. Enkel reacties die concreet betrekking hadden 

op de consultatietekst zijn vermeld in het consultatieverslag. Dit heeft geleid tot 23 zienswijzen die zijn 

opgenomen in het consultatieverslag, maar geen van deze heeft de VREG ertoe doen besluiten om de 

geconsulteerde voorstellen aan te passen. 

                                                
7 Zie https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03  

8 Zie https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2018-09  

https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03
https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2018-09
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8 PRELIMINAIRE BEOORDELING 

Het doel van de preliminaire beoordeling is een voorstel uit te werken van potentiële en uitgesloten 

ROV’s, waarbij in dialoog wordt getreden met de werkmaatschappijen van de distributienetbeheerders, 

via de vertegenwoordigers van Fluvius System Operator (Fluvius). Het is belangrijk dat dit voorstel 

voortvloeit uit betrouwbare en niet ter discussie staande inzichten.  

8.1 Overzicht mogelijke bronnen van ROV’s 

In fase 1 is reeds een startlijst gemaakt van mogelijke bronnen van ROV’s. Deze startlijst is tot stand 

gekomen middels bestudering van literatuur, waarbij specifiek gekeken is naar het bestaan van ROV’s in 

Nederland en Noorwegen en de historiek hiervan (zie hoofdstuk 4). Een eerste voorlopige lijst van 

domeinen en bronnen van mogelijke ROV is 13 november 2017 besproken met Eandis en Infrax (destijds 

de werkmaatschappijen, gefuseerd tot Fluvius per 1 juli 2018), te weten: 

• domein ruimte: Kruisingen met grote waterwegen; Wegomleggingen (permanent); 

Infrastructuurdichtheid – urbanisatiegraad; Bodemtype en reliëf; Klimaatfactoren (bijv. zeewind) 

• domein Netwerk: Aansluitdichtheid; Decentrale opwekking van gas en elektriciteit; Hogere load 

factor; Aansluitkost op het HV-net; Ombouw L-gas naar H-gas 

• domein Financieel: Afschrijvingen t.g.v. slechte betalers; (Gemeente)heffingen. 

Hierbij is het volgende opgemerkt door Eandis en Infrax: 

• aangaande het domein Netwerk:  

o ‘ondergrondse/bovengrondse leidingen’ dient toegevoegd te worden omdat de verhouding van 

regio tot regio sterk kan verschillen 

o ‘aankoop netverliezen’ wordt aangehaald als een mogelijke ROV-bron  

• aangaande het domein Financieel: 

o ‘afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers’ wordt best vervangen door ‘verhouding 

sociale klanten op totaal’, met 2 onderdelen: 

▪ afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers. 

▪ beheer van de grote aantallen van sociale klanten (CAPEX- en OPEX-gerelateerd). 

o ‘groene stroom certificaten (GSC) en WKK-certificaten (WKC)’ dient toegevoegd te worden in lijn 

met de ROV-bron ‘Decentrale opwekking van gas en elektriciteit’ in het domein Netwerk. 

Vervolgens is de lijst van mogelijke bronnen van ROV’s vervolledigd, waarbij geen andere mogelijke 

bronnen van ROV’s zijn geïdentificeerd op basis van extra informatie die in de tussentijd beschikbaar is 

gekomen. De aankoop netverliezen wordt niet afzonderlijk behandeld als mogelijke bron van ROV, 

aangezien de oorzaken van netverliezen zeer divers zijn en niet eenvoudig tot een bepaalde oorzaak zijn 

terug te brengen, waarbij zowel endogene als exogene factoren een rol spelen. 

Tabel 4 hieronder geeft de lijst met mogelijke bronnen van ROV’s, inclusief een korte toelichting. 

Tabel 4: Overzicht mogelijke bronnen van ROV’s 

Domein Mogelijke ROV  Toelichting 

Ruimte Kruisingen met grote 

waterwegen  

Kruisingen van waterwegen kunnen nodig zijn om gebieden 

te ontsluiten die anderszins niet of lastig bereikt kunnen 

worden of om de leveringszekerheid te vergroten door de 

aanleg van een extra levermogelijkheid.  

Enkel kruisingen met waterwegen breder dan 500 meter zijn 

beschouwd. Deze lengte is gekozen om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de gebruikelijke kruisingen 
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waarbij kleinere waterwegen, (spoor)wegen, en andere 

obstakels worden gepasseerd en de uitzonderlijke situaties. 

In het buitenland is voor een minimale lengte van 1 km 

gekozen.  

Een gebied met relatief meer grote waterwegen vergt 

mogelijk hogere kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Wegomleggingen 

(permanent) 

Indien het Vlaams gewest of een gemeente het wegennet 

aanpast (verbreding, aanleg van een rotonde, etc.) dan kan 

het noodzakelijk zijn deze te verplaatsen, om te voorkomen 

dat kabels en leidingen onder het nieuwe wegdek komen. 

Een gebied met relatief meer wegomleggingen (meer 

industrie, bedrijvigheid of snellere groei van de bevolking) 

vergt mogelijk hogere kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

De uitleg hiervan is dat in sommige dynamische gebieden, 

relatief veel wegomleggingen nodig kunnen zijn, wat vaker 

dan gemiddeld aanpassing vereist van kabels en leidingen. 

Infrastructuurdichtheid-

urbanisatiegraad 

In dichtbebouwde gebieden kan de aanleg en onderhoud 

van netwerken gecompliceerder zijn t.o.v. minder 

dichtbebouwde gebieden, bijv. vanwege graafkosten, 

aanwezigheid van andere infrastructuur, snelheid van 

werken.  

Verschil in infrastructuurdichtheid tussen gebieden leidt 

mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Bodemtype en reliëf Het type bodem kan tot verschil in aanleg kosten leiden, 

bijv. in geval van gebieden met sterk zakkende grond / 

bodemdaling kan het nodig zijn om de aansluiting flexibeler 

en langer te maken vanwege veiligheidsredenen. 

Verschillende bodemtypes en verschil in reliëf tussen 

gebieden leidt mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde 

niveau van betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Klimaatfactoren  

(bijv. zeewind) 

Dit kan een rol spelen als door klimaatfactoren een 

verhoogd onderhoudsbudget nodig is, of meer 

investeringen. Zo kan bijvoorbeeld zoute zeewind langs de 

kust mogelijk leiden tot meer onderhoud van 

elektriciteitsmasten. 

Verschil in klimaatfactoren tussen gebieden leidt mogelijk 

tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 
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Netwerk Aansluitdichtheid Een hogere aansluitdichtheid zou mogelijk tot meer 

efficiënte investeringen en onderhoud kunnen leiden. 

Verschil in aansluitdichtheid tussen gebieden leidt mogelijk 

tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Decentrale opwekking Meer decentrale opwekking vereist mogelijk een verzwaring 

van het netwerk om de geproduceerde elektriciteit of gas te 

transporteren.  

Een gebied met relatief meer decentrale opwekking vergt 

mogelijk hogere kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Certificaten GSC en WKC DNB’s moeten certificaten opkopen die hen wordt 

aangeboden. Verschil in het aantal en de waarde van GSC 

(groene stroom certificaten) en WKC (warmtekracht 

certificaten) tussen gebieden leidt mogelijk tot verschil in 

kosten voor eenzelfde niveau van betrouwbaarheid en 

kwaliteit. 

Hogere load factor Het kan zo zijn dat een bepaalde elektriciteitsverbinding 

relatief meer wordt belast, bijv. door het (historische) 

ontwerp van het netwerk, of door toename van lokale 

belasting. Mogelijk leidt dit tot een meer efficiënte benutting 

en relatief lagere kosten.  

Verschil in belasting van het net tussen gebieden leidt 

mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Aansluitkost op het  

HV-net 

De verbinding met het hoogspanningsnet (HV net) kan voor 

sommige gebieden tot hogere kosten leiden door bijv. een 

langere afstand tot HV net. 

Verschil in aansluitkost op het HV-net tussen gebieden leidt 

mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Ombouw L-gas naar  

H-gas 

De ombouw voor het gebruik van laagcalorisch naar 

hoogcalorisch gas brengt kosten met zich mee.  

Verschil in omvang van ombouw L-gas naar H-gas tussen 

gebieden leidt mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde 

niveau van betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Verhouding ondergrondse 

elektriciteitskabels / 

bovengrondse 

elektriciteitslijnen 

Verschil in de verhouding ondergrondse elektriciteitskabels / 

bovengrondse elektriciteitslijnen tussen gebieden leidt 

mogelijk tot verschil in kosten voor eenzelfde niveau van 

betrouwbaarheid en kwaliteit. 
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Financieel Afschrijvingen tgv grote 

aantallen slechte betalers 

Het zou kunnen dat er gebieden met hogere aantallen 

slechte betalers zijn (consumenten die de factuur niet 

betalen), wat kan leiden tot hogere kosten als gevolg van 

afschrijvingen. 

Verschil in de omvang van afschrijvingen tgv grote aantallen 

slechte betalers tussen gebieden leidt mogelijk tot verschil 

in kosten voor eenzelfde niveau van betrouwbaarheid en 

kwaliteit. 

Beheer van grote 

aantallen sociale klanten 

Het zou kunnen dat er gebieden met hogere aantallen 

sociale klanten zijn, wat kan leiden tot hogere kosten als 

gevolg van hogere administratieve kosten. 

Verschil in de omvang van het beheer van grote aantallen 

sociale klanten tussen gebieden leidt mogelijk tot verschil in 

kosten voor eenzelfde niveau van betrouwbaarheid en 

kwaliteit. 

(Gemeente)heffingen (Gemeente)heffingen leidt tot kosten. Verschil in heffingen 

tussen gebieden leidt mogelijk tot verschil in kosten voor 

eenzelfde niveau van betrouwbaarheid en kwaliteit. 

 

Deze inventarisatie van mogelijke bronnen van ROV’s is besproken met de werkmaatschappij Fluvius als 

vertegenwoordiger van de DNB’s, middels een telefonisch overleg op 5 december 2018 en 21 december 

2018. 

In het algemeen heeft dit geleid tot de volgende bevindingen: 

• Fluvius begrijpt waarom deze bronnen een mogelijke ROV kunnen zijn 

• Fluvius kan voor diverse mogelijke bronnen van ROV’s gegevens aanleveren, maar niet voor alle 

mogelijke ROV-bronnen en niet op elk gewenst geografisch niveau 

• Bij een aantal mogelijke bronnen van ROV’s spelen complicerende factoren een rol (zoals gebied 

overstijgende zaken, historische ontwikkelingen).  

Tabel 5 presenteert de toelichting van Fluvius per mogelijke ROV:  

Tabel 5: Toelichting van Fluvius per mogelijke ROV 

Domein Mogelijke ROV  Toelichting Fluvius  

Ruimte Kruisingen met grote 

waterwegen  

Dit is niet altijd toewijsbaar aan een enkele DNB. 

Wegomleggingen 

(permanent) 

Geen verdere opmerkingen. 

Infrastructuurdichtheid-

urbanisatiegraad 

Geen verdere opmerkingen. 

Bodemtype en reliëf Er wordt niet gedifferentieerd voor bodemtype en reliëf. 

Dit komt ook door manier van aanbesteden. De 
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aanbesteding van werken vindt plaats op basis van 

grotere geografische gebieden.  

Klimaatfactoren (bijv. 

zeewind) 

Er wordt niet gedifferentieerd voor klimaatfactoren. 

Vanuit historie ook geen verschillen in gebruikte 

technologie, onderhoudsvoorschriften/ policy en 

eventuele vervangingsfrequentie. Met betrekking tot 

voorbeeld zoute zeewind: we hebben hier langs de 

kustlijn hoofdzakelijk ondergrondse distributienetten. 

Netwerk Aansluitdichtheid Geen verdere opmerkingen. 

Decentrale opwekking Zie decreet 6.4.13 i.v.m. kostentoewijzing. 

Certificaten GSC en WKC Er is solidarisering van de kost over alle netbeheerders. 

Hogere load factor Topologie van het elektriciteitsnetwerk, gebied 

overstijgende assets (bijv. een transformator die via 

meerdere uitgaande verbindingen verschillenden regio’s 

bedient) en spanningsniveau (verschil in 

spanningsniveaus tussen delen van het 

elektriciteitsnetwerk) speelt een rol.  

Aansluitkost op het HV-net Invloed van typologie en historische kader; en 

investeringen worden gedaan op basis van de optimale 

gemeenschappelijke oplossingen samen met TSO Elia. 

Ombouw L-gas naar H-gas Invloed van exploitatiedruk meer sturend dan 

geografische afhankelijkheid. Ombouw nog niet 

gerealiseerd, begint pas, enkel aantal pilots. Voorstel 

voor solidarisering. 

Verhouding ondergrondse 

elektriciteitskabels / 

bovengrondse 

elektriciteitslijnen 

Geen verdere opmerkingen. 

Financieel Afschrijvingen tgv grote 

aantallen slechte betalers 

Geen verdere opmerkingen. 

Beheer van grote aantallen 

sociale klanten 

Geen verdere opmerkingen. 

(Gemeente)heffingen Dit is uniform (retributiereglement). 

8.2 Aanpak 

8.2.1 Gegevensverzameling 

Om een eerste beoordeling van mogelijke ROV’s uit te voeren, zijn verschillende gegevens verzameld. In  

Tabel 6 hieronder een overzicht van welke gegevens waar zijn opgevraagd: 
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Tabel 6: Opgevraagde gegevens 

ROV Gegevens  Jaren Bron 

Nvt Budgetten endogene kosten per DNB. 2014 – 2018  VREG 

Certificaten GSC en WKC. 2014 – 2018  VREG 

Gemeentelijke 

heffingen  

Retributie. 2014 – 2018  VREG 

Kruisingen met grote 

waterwegen  

Voor elektriciteit en gas. Waterkruisingen 

langer dan 500 meter lengte. Naam, 

locatie, bouwjaar, capaciteit/diameter, 

lengte, constructiekosten en jaarlijkse 

kosten, opbrengsten gezamenlijk gebruik. 

Vergelijkbare kosten vergelijkbare 

capaciteit. 

Over de 

afgelopen 25 

jaar 

Fluvius  

Wegomleggingen 

(permanent) 

Voor elektriciteit en gas. Per gemeente, 

locatie, kosten en compensatie. 

2015 - 2018 Fluvius 

Infrastructuurdichtheid-

urbanisatiegraad / 

aansluitdichtheid  

Voor elektriciteit en gas. Per 4-cijferige 

postcode, aantal aansluitingen en lengte 

netwerk op LS/LD en MS/MD niveau. 

2014 - 2018 Fluvius 

Bodemtype en reliëf Aanlegkosten per spannings-/druk niveau 

voor verschillende bodemtypes. 

n.v.t.  Fluvius 

Klimaatfactoren (bijv. 

zeewind) 

Voor elektriciteit. Omschrijving van 

maatregel, bouwjaar, constructiekosten en 

jaarlijkse kosten.  

Over de 

afgelopen 25 

jaar 

Fluvius 

Decentrale opwekking Voor elektriciteit en gas. Per 4-cijferige 

postcode, investeringskosten en 

onderhoudskosten van verzwaringen op 

verschillend spannings-/drukniveau. 

2014 – 2017 Fluvius 

Certificaten GSC en 

WKC 

Voor elektriciteit en gas. Per 4-cijferige 

postcode, kosten GSC en WKC-

certificaten. 

2014 – 2018  Fluvius 

Hogere load factor Voor elektriciteit. Belasting aansluitingen 

op transformatorstation.  

2014 – 2017  Fluvius 

Aansluitkost op het HV-

net 

Voor elektriciteit. Naam 

transformatorstation, locatie, aansluiting 

op HV-net, bouwjaar, capaciteit, 

investeringskosten, jaarlijkse kosten, 

compensatie, nieuwbouw of uitbreiding. 

Over de 

afgelopen 25 

jaar 

Fluvius 
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Ombouw L-gas naar H-

gas 

Voor gas. Per 4-cijferige postcode, kosten 

ombouw en compensatie. 

2014 – 2017  Fluvius 

Verhouding 

ondergrondse 

elektriciteitskabels / 

bovengrondse 

elektriciteitslijnen 

Voor elektriciteit. Per 4-cijferige postcode, 

lengte, lengte ondergrondse 

elektriciteitskabels / bovengrondse 

elektriciteitslijnen, aanlegkosten en 

onderhoudskosten voor beide. 

2014 – 2018  Fluvius 

Afschrijvingen tgv 

grote aantallen slechte 

betalers 

Voor elektriciteit en gas. Per 4-cijferige 

postcode, afgeschreven debiteuren. 

2015 – 2018  Fluvius 

Beheer van grote 

aantallen sociale 

klanten 

Voor elektriciteit en gas. Per 4-cijferige 

postcode, kosten preventie en incasso. 

2014 – 2018  Fluvius 

(Gemeente)heffingen Voor elektriciteit en gas. Per gemeente, 

heffingen o.b.v. aansluitingen en kabels. 

2014 – 2017 Fluvius 

 

Voor de gegevens uitvraag bij Fluvius is een Excel template gebruikt. Dit Excel template is te vinden als 

bijlage A. 

Een aantal iteraties betreffende het aanleveren van gegevens en daaropvolgende vragen hebben plaats 

gevonden, waarbij het volgende relevant is om te vermelden betreffende de gegevens uitvraag: 

• een concept dataverzoek is donderdag 20 december 2018 met Fluvius gedeeld en vrijdag 21 

december 2018 besproken met Fluvius. Het finale dataverzoek is maandag 21 januari 2019 

verstuurd aan Fluvius 

• een aantal gegevens zijn aangeleverd in separate Excel bestanden door Fluvius. Naast de gevraagde 

gegevens heeft Fluvius ook informatie aangeleverd betreffende een kaart van het hoogspanningsnet 

en een overzicht van de verschillende koppelpunten (transformatorstations) met het 

hoogspanningsnet 

• voor de aangeleverde gegevens heeft Fluvius op 19 februari 2019 een memo meegestuurd waarin 

wordt toegelicht welke gegevens zijn verzameld. DNV GL heeft Fluvius verzocht om deze memo in 

meer detail uit te werken en te updaten, maar dit niet ontvangen 

• vanuit de VREG zijn de gegevens ontvangen van de budgetten endogene kosten per DNB, voor de 

steuncertificaten GSC en WKC, en voor de retributies. De budgetten endogene kosten per DNB zijn 

aangeleverd op dinsdag 12 februari 2019. Een eerste versie van de steuncertificaten GSC en WKC, 

en voor de retributies, is aangeleverd op donderdag 14 februari 2019, waarna op vrijdag 15 maart 

2019 een finale versie is aangeleverd. 

De periode van de uiteindelijke aanvraag van gegevens tot de uiteindelijke aanlevering van gegevens 

voor mogelijke ROV Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers heeft 3 maanden geduurd (21 

januari 2019 – 24 april 2019). Dit is langer dan aanvankelijk verwacht. 

Onderstaande Tabel 7 en Tabel 8 geeft een overzicht en categorisering van de (volledigheid van de) 

gegevens die zijn aangeleverd door Fluvius, voor elektriciteit en gas. 
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Tabel 7: Overzicht aangeleverde gegevens elektriciteit door Fluvius 

 

Legenda9: (1) Volledig; (2) Niet volledig, wel bruikbaar; (3) Niet volledig, niet bruikbaar; (4) Niet aangeleverd; (5) Niet beschikbaar; 

(6) Niet relevant; (7) Onbekend 

 

Tabel 8: Overzicht aangeleverde gegevens gas door Fluvius 

 

Legenda: (1) Volledig; (2) Niet volledig, wel bruikbaar; (3) Niet volledig, niet bruikbaar; (4) Niet aangeleverd; (5) Niet beschikbaar; 

(6) Niet relevant; (7) Onbekend 

De volgende algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot de aangeleverde 

gegevens: 

• DNV GL heeft de gegevens niet enkel opgevraagd op DNB-niveau, maar ook op gemeentelijk en 

postcode niveau. Uit de aangeleverde gegevens op gemeentelijk en postcode niveau is gebleken dat 

deze niet consistent waren. Na discussie met Fluvius werd duidelijk dat bij gemeentes met meerdere 

postcodes de gegevens zijn aangeleverd voor de hele gemeente, maar niet verdeeld over alle 

postcodes van die gemeente. Bijvoorbeeld gemeente Beringen heeft 4 postcodes; de gegevens zijn 

dan gegeven voor Beringen, maar daar is enkel postcode 3580 bij gegeven; dus de gegevens zijn 

niet opgesplitst voor de 4 postcodes van Beringen. Dit is ook niet beschikbaar, dus de analyse is niet 

per postcode gedaan. DNV GL heeft de analyse uitgevoerd voor de laagst mogelijk geografische 

schaal 

                                                
9 Toelichting legenda: (1) Volledig betekent dat de gevraagde informatie is aangeleverd; (2) Niet volledig, wel bruikbaar betekent dat niet alle 

gevraagde informatie is aangeleverd, maar dat de aangeleverde informatie wel toereikend is voor een preliminaire beoordeling; (3) Niet 

volledig, niet bruikbaar betekent dat niet alle gevraagde informatie is aangeleverd, en dat de aangeleverde informatie niet toereikend is 

voor een preliminaire beoordeling; (4) Niet aangeleverd betekent dat de gegevens wel beschikbaar zouden moeten zijn maar dat deze niet 

kunnen worden aangeleverd omdat de systemen dit niet toestaan of dat dit niet eenvoudig en efficiënt te doen is; (5) Niet beschikbaar 

betekent dat de gevraagde gegevens niet bijgehouden worden en dus niet beschikbaar zijn; (6) Niet relevant betekent dat er (nog) geen 

observaties zijn van de gevraagde gegevens voor de mogelijke ROV, zo zijn er bijvoorbeeld geen kruisingen met grote waterwegen en 
speelt de ombouw van L-gas naar H-gas nog niet echt; (7) Onbekend betekent dat niet duidelijk is wat de status is van de gevraagde 

gegevens. 

Elektriciteit Gaselwest Imea Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas InterEnerga Iveg Infrax West PBE

Kruisingen met grote waterwegen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Wegomleggingen (permanent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aansluitdichtheid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bodemtype en reliëf 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Klimaatfactoren (bijv. zeewind) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Decentrale opwekking 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5

Certificaten GSC en WKC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hogere load factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aansluitkost op het HV-net 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Verhouding ondergrondse 

elektriciteitskabels / 

bovengrondse elektriciteitslijnen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afschrijvingen tgv grote aantallen 

slechte betalers
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Beheer van de grote aantallen van 

sociale klanten
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(Gemeente)heffingen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gas Gaselwest Imea Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas InterEnerga Iveg Infrax West

Kruisingen met grote waterwegen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Wegomleggingen (permanent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aansluitdichtheid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bodemtype en reliëf 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Klimaatfactoren (bijv. zeewind) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Decentrale opwekking 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ombouw L-gas naar H-gas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Afschrijvingen tgv grote aantallen 

slechte betalers
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Beheer van de grote aantallen van 

sociale klanten
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(Gemeente)heffingen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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• Voor een aantal gegevens (lengte netwerk, aansluitingen, slechte betalers) geldt dat deze 

toebehoren aan de ene DNB, maar dat de locatie van de asset of het adres onder een gemeente valt 

van een andere DNB. Er zijn bijvoorbeeld kabels en leidingen eigendom van een DNB geplaatst op 

domein van gemeenten die niet tot dezelfde DNB behoren. Hiervoor is in deze preliminaire 

beoordeling niet gecorrigeerd aangezien dat veel werk vergt, terwijl de impact beperkt is (~5-10%, 

o.b.v. korte check van de gegevens en o.b.v. discussie met Fluvius) 

• Het is Fluvius verzocht om de gegevens aan te leveren voor de vier meest recente opeenvolgende 

jaren. 

8.2.2 Analyse 

De preliminaire beoordeling zal gedaan worden op basis van de criteria zoals tot stand gekomen na 

consultatie CONS-2018-03 en vermeld in rapport RAPP-2018-09 van de VREG, zie ook sectie 7 van dit 

rapport. Voor deze preliminaire beoordeling zal geen geavanceerde data-analyse worden toegepast. 

Het resultaat van deze beoordeling kan zijn: 

A de ROV-bron komt op basis van de beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria zeer 

sterk in aanmerking als ROV (voldaan aan alle criteria; er zijn nauwelijks bijkomende data of data-

verificatie nodig) 

B de ROV-bron komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria  (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig) 

C de ROV-bron komt op basis van de beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria noch 

in aanmerking noch kan uitgesloten worden als ROV (er is nog substantiële bijkomende data of data-

verificatie nodig). 

In geval van A en C wordt beschreven welke bijkomende data of data-verificatie nodig zijn om tot een 

finale conclusie te komen. Met betrekking tot criteria 3 De verschillen zijn objectiveerbaar geldt dat de 

mogelijke ROV moet voldoen aan de ‘sub criteria’ 3.1 – 3.3 om in aanmerking te komen als ROV.  

Het moet opgemerkt worden dat preliminaire beoordeling van het criterium 3.3 De verschillen zijn 

significant gebaseerd is op basis van de ontvangen data van de mogelijke ROV en van de budgetten 

endogene kosten van de DNB’s. Aangezien voor het mogelijke ROV wegomleggingen de preliminaire 

beoordeling ook uitgevoerd wordt op gemeentelijk niveau, zijn de budgetten endogene kosten verdeeld 

over de gemeentes binnen elke DNB. Aangezien Fluvius geen informatie beschikbaar had betreffende 

endogene kosten op gemeenteniveau, heeft DNV GL hiervoor een alternatieve aanpak gehanteerd, naar 

ratio van lengte kabels, leidingen en aansluitingen. Dit is een eigen aanpak van DNV GL.  

8.3 Resultaten preliminaire beoordeling 

In deze sectie wordt eerst een overzicht van de preliminaire beoordeling gepresenteerd. Middels twee 

tabellen, een voor elektriciteit en een voor gas, wordt aangegeven per mogelijke ROV en per DNB of kan 

worden bevestigd dat de ROV-bron in aanmerking komt als ROV, dat de ROV-bron niet in aanmerking 

komt als ROV, of dat dit ROV-bron noch in aanmerking komt als ROV noch kan worden uitgesloten. 

Vervolgens worden de resultaten in meer detail toegelicht per ROV, waarbij dieper wordt ingegaan op de 

gegevens die gebruikt zijn voor de analyse. De toelichting zal minder uitgebreid zijn in geval er geen 

gegevens waren om te beoordelen. De toelichting zal meer uitgebreid zijn in geval er wel gegevens 

waren om te beoordelen, waarbij de ROV-criteria separaat worden behandeld.   
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8.3.1 Overzicht resultaten 

Onderstaande Tabel 9 en Tabel 10 geven een samenvatting van de resultaten op DNB-niveau voor 

elektriciteit en gas, volgens de categorisering A/B/C zoals hierboven toegelicht. Er zijn geen ROV’s 

geïdentificeerd op basis van de preliminaire beoordeling aan de hand van de criteria. 

Tabel 9: Overzicht resultaten op DNB niveau – Elektriciteit 

 

 

Tabel 10: Overzicht resultaten op DNB niveau – Gas 

 

 

8.3.2 Toelichting per mogelijke ROV  

Voor elke mogelijke ROV wordt het volgende verder toegelicht: 

• het resultaat 

• toelichting resultaat op basis van een beoordeling aan de hand van de verschillende criteria (zie 

voorbeeld in Tabel 11 hieronder) 

• toelichting ontvangen gegevens. 

Tabel 11: Template tabel voor verdere toelichting van het resultaat 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja / Nee / Ntb (nader te 

bepalen) / Nvt (niet van 

toepassing) 

Toelichting voor betreffende mogelijke ROV. Ntb 

staat voor nader te bepalen; en wordt gebruikt 

in geval niet voldoende informatie beschikbaar 

is voor een beoordeling. Nvt staat voor niet van 

toepassing en wordt gebruikt in geval de 

Elektriciteit Gaselwest Imea Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas InterEnerga Iveg Infrax West PBE

Kruisingen met grote waterwegen B B B B B B B B B B B

Wegomleggingen (permanent) B B B B B B B B B B B

Aansluitdichtheid B B B B B B B B B B B

Bodemtype en reliëf B B B B B B B B B B B

Klimaatfactoren (bijv. zeewind) B B B B B B B B B B B

Decentrale opwekking B B B B B B B B B B B

Certificaten GSC en WKC B B B B B B B B B B B

Hogere load factor B B B B B B B B B B B

Aansluitkost op het HV-net B B B B B B B B B B B

Verhouding ondergrondse 

elektriciteitskabels / 

bovengrondse elektriciteitslijnen

B B B B B B B B B B B

Afschrijvingen tgv grote aantallen 

slechte betalers
B B B B B B B B B B B

Beheer van de grote aantallen van 

sociale klanten
B B B B B B B B B B B

(Gemeente)heffingen B B B B B B B B B B B

Gas Gaselwest Imea Imewo Intergem Iveka Iverlek Sibelgas InterEnerga Iveg Infrax West

Kruisingen met grote waterwegen B B B B B B B B B B

Wegomleggingen (permanent) B B B B B B B B B B

Aansluitdichtheid B B B B B B B B B B

Bodemtype en reliëf B B B B B B B B B B

Klimaatfactoren (bijv. zeewind) B B B B B B B B B B

Decentrale opwekking B B B B B B B B B B

Ombouw L-gas naar H-gas B B B B B B B B B B

Afschrijvingen tgv grote aantallen 

slechte betalers
B B B B B B B B B B

Beheer van de grote aantallen van 

sociale klanten
B B B B B B B B B B

(Gemeente)heffingen B B B B B B B B B B
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beoordeling niet relevant is of niet kan worden 

gedaan (bijv. vanwege ontbrekende informatie) 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja / Nee / Ntb / Nvt Toelichting voor betreffende mogelijke ROV 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Ja / Nee / Ntb / Nvt Toelichting voor betreffende mogelijke ROV 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja / Nee / Ntb / Nvt Toelichting voor betreffende mogelijke ROV 

5. De verschillen 

zijn significant 

Ja / Nee / Ntb / Nvt Toelichting voor betreffende mogelijke ROV 

 

8.3.2.1 Kruisingen met grote waterwegen 

Resultaat: 

Kruisingen met grote waterwegen komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare 

informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat:  

Tabel 12: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Kruisingen met grote waterwegen 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Dit is geografisch bepaald; de locatie van grote waterwegen 

ligt vast. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  Een DNB heeft geen invloed op grote waterwegen (aantal, 

locatie, breedte, diepte).  

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja De locatie van grote waterwegen zal niet snel veranderen. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 

Aangezien er geen kruisingen met grote waterwegen zijn (meer dan 500 meter breed), zijn er ook geen 

gegevens om te beoordelen aan de hand van de ROV-criteria. Omdat er geen kruisingen met grote 

waterwegen zijn, zullen er ook geen verschillen in kosten zijn. Zodoende kan worden vastgesteld dat 

Kruisingen met grote waterwegen niet in aanmerking komt als ROV op basis van de beschikbare 
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informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria. Er is ook geen bijkomende data of data-verificatie 

nodig, aangezien er geen data is. 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Op basis van de aangeleverde gegevens, zijn er geen kruisingen met grote waterwegen, althans niet met 

een lengte van meer dan 500 meter die in de afgelopen 25 jaar zijn gerealiseerd. Vandaar dat de 

aangeleverde gegevens gecategoriseerd zijn als ‘niet relevant’, zowel voor elektriciteit als voor gas. Het 

is wel bekend dat er een gestuurde boring is van meer dan 500 meter in het gebied van Iverlek. Deze 

boring is er i.v.m. een kruising met een waterloop in de gemeente Willebroek. De lengte van deze boring 

wordt echter vooral veroorzaakt door verkeerstechnische reden, de waterloop heeft amper een breedte 

van 100 meter. Een tekening van deze boring is aangeleverd (tif bestand). 

8.3.2.2 Wegomleggingen 

Resultaat: 

Wegomleggingen komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria. 

Toelichting resultaat:  

Tabel 13: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Wegomleggingen 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Er is verschil tussen de DNB’s, en op gemeentelijk niveau. Het ene 

gebied is meer dynamisch dan het anderen, wat leidt tot een 

verschil in wegomleggingen en aanpassing vereist van kabels en 

leidingen. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ntb  Wanneer het verzoek voor het verleggen van een weg van het 

Vlaams gewest komt, dan is dit niet-beïnvloedbaar. Wanneer het 

verzoek van een gemeente komt, dan is de situatie bespreekbaar 

en dus wellicht deels beïnvloedbaar.  Deze invloed is echter 

beperkt. De kosten kunnen niet worden vermeden maar er kan 

naar een goedkopere oplossing worden gezocht en het tijdstip van 

uitvoering kan worden afgestemd.  

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Ntb De data zijn van recente jaren (2015 – 2018) en komen 

rechtstreeks van de DNB’s. Het is niet bevestigd of de data is 

geverifieerd door een onafhankelijke auditor, maar waarschijnlijk 

niet aangezien dit technische informatie betreft. 

Verder geeft Fluvius aan dat “er wel rekening gehouden moet 

worden met het punt dat de uitgaven en tussenkomsten van één 

werk normaal niet in hetzelfde boekjaar (of kalender jaar) 

geregistreerd zijn. Immer pas na voltooiing van het werk kunnen 

we aan aanvraag tot betaling indienen bij de opdracht gevende 

overheid.” 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja Het is de verwachting dat dit blijvend is, omdat sommige gebieden 

dynamischer zijn door stadsuitbreiding, industriële activiteiten e.d. 
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Ook uit de grafiek is af te lezen dat de verschillen voor een aantal 

DNB’s vier jaar op hetzelfde niveau blijven.  

5. De verschillen 

zijn significant 

Ja Voor een aantal DNB’s en gemeenten zijn de verschillen 

significant. 

 

Figuur 2 voor elektriciteit en Figuur 3 voor gas laten de significantie zien van de verschillen in kosten 

voor wegomleggingen op DNB-niveau. 

 

Figuur 2: Significantie wegomleggingen op DNB-niveau - Elektriciteit 
 

Uit Figuur 2 is op te maken dat de kosten van de DNB’s Imevo, Iveg, en Infrax-West meer dan 2% 

afwijken van het sectorgemiddelde kosten voor wegomleggingen voor vier opeenvolgende jaren. De 

DNB’s PBE, Imea en Sibelgas komen hier dichtbij in de buurt. 
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Figuur 3: Significantie wegomleggingen op DNB-niveau - Gas 

 

Uit Figuur 3 is op te maken dat de kosten van de DNB’s Imea, Iveg, Infrax-West en Inter-Energa meer 

dan 2% afwijken van het sectorgemiddelde kosten voor wegomleggingen voor vier opeenvolgende jaren. 

De DNB’s Imewo en Iverlek komen hier dichtbij in de buurt. 

Dezelfde analyse is uitgevoerd op gemeentelijk niveau. Hieruit blijkt dat voor elektriciteit de kosten van 

7 gemeenten meer dan 5% afwijken van het sectorgemiddelde kosten voor wegomleggingen voor vier 

opeenvolgende jaren, en voor gas 3 gemeenten. Het betreft de volgende gemeenten: 

• voor elektriciteit: Gent, Lokeren, Oostende, Oostkamp (van Imewo); Roeselare (Gaselwest); Aalst 

(Intergem); Schelle (Iveka) 

• voor gas: Gent, Oostkamp (van Imewo); Grimbergen (Sibelgas). 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Over de jaren 2015 – 2018 zijn per jaar per gemeente de kosten en compensatie voor omlegging 

aangeleverd, voor de analyse is dus de netto-kosten gebruikt.  

Ten aanzien van de aangeleverde gegevens merken de DNB’s op dat “op basis van de aanleidingen 

‘wegenis- en rioleringswerken’ per regio de gemaakte kosten voor wegeniswerken wordt gerapporteerd. 

Alleen de kosten voor de nieuwe aanleg is in beeld gebracht. Kosten OV-installatie (palen en armaturen) 

is niet meegenomen, gezien de DNB’s  historisch ook geen eigenaar waren. De verlichting op de 

betrokken wegen is ook in hoofdzaak in eigendom en beheer van Agentschap Wegen en Verkeer van 

MOW. Zowel de uitvoering en de tussenkomsten zijn meestal niet in dezelfde kalenderjaren geboekt. Dit 

gezien de door AWV opgelegde procedure van afrekening.” 
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8.3.2.3 Infrastructuurdichtheid / Aansluitdichtheid 

Mogelijke ROV Infrastructuurdichtheid en aansluitdichtheid zijn geïdentificeerd als twee verschillende 

mogelijke ROV, een in het domein ruimte en een in het domein Netwerk. Het aantal km netwerk kan 

immers verschillen per aansluiting ten opzichte van per gebouw. Voor deze preliminaire beoordeling is 

geen onderscheid gemaakt, en is uitgegaan van lengte netwerk per aansluiting.  

Deze preliminaire beoordeling is ook getracht uit te voeren op gemeenteniveau, maar aangezien er geen 

gedetailleerde gegevens van endogene kosten op gemeenteniveau beschikbaar zijn, is een schatting 

gemaakt op basis van het aantal aansluitingen en de lengte van de kabels of leidingen. Dit heeft echter 

niet geleid tot een bruikbaar resultaat, enerzijds omdat het een cirkelredenering betreft en anderzijds 

geen realistische resultaten opleverde.   

Resultaat: 

Aansluitdichtheid komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat:  

Tabel 14: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Infrastructuurdichtheid / Aansluitdichtheid 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Er is verschil in aansluitdichtheid tussen de DNB’s, vanwege het 

verschil in bevolkingsdichtheid en omvang van het DNB-gebied. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  De DNB’s kunnen de locatie van gebouwen en woningen die een 

aansluiting nodig hebben niet bepalen. De DNB’s kunnen wel 

bepalen waar ze hun infrastructuur (zoals kabels, leidingen, 

stations) plaatsen. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nee De data zijn van recente jaren en komen rechtstreeks van de 

DNB’s. Het is niet bevestigd of de data is geverifieerd door een 

onafhankelijke auditor, maar waarschijnlijk niet aangezien dit 

technische informatie betreft. 

Voor deze data geldt dat sommige gegevens toebehoren aan de 

ene DNB, maar dat deze gegevens onder een gemeente vallen van 

een andere DNB. De gegevens zijn wel recent en een afspiegeling 

van de werkelijkheid, maar hierdoor niet volledig betrouwbaar. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ntb Het is de veronderstelling dat de geografie en de bebouwing van 

een bepaald gebied redelijk gelijk blijft. Uiteraard kunnen op meer 

lokale schaal (zoals gemeente) bepaalde ontwikkelingen leiden tot 

een significant andere aansluitdichtheid. 

Dit is niet getoetst aan de hand van data, hiervoor zou data van 

een langere tijdsperiode nodig zijn. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 
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Op basis van de 2017 data, is een analyse uitgevoerd om te zien of aansluitdichtheid (gedefinieerd als 

aantal aansluitingen per kilometer kabel, resp. leiding) varieert tussen de DNB’s. De resultaten voor 

elektriciteit en gas zijn gepresenteerd in Figuur 4 en Figuur 5. 

 

Figuur 4: Relatie aansluitdichtheid en endogene kosten - elektriciteit 
 

Uit Figuur 4 is op te maken dat de hypothese dat er een U-verband zou bestaan (meer kosten voor 

rurale gebieden met veel afstanden tussen aansluiting, meer kosten voor sterk geürbaniseerde gebieden 

waar veel obstakels zijn, er tussenin zou dan een optimum bestaan) in zekere zin te identificeren is op 

basis van visuele analyse10. 

 

                                                
10 De coëfficiënt voor determinatie (R-squared) voor een tweede graads-functie is zo’n 61%. 
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Figuur 5: Relatie aansluitdichtheid en endogene kosten - gas 

 

Voor gas is uit Figuur 5 op basis van visuele analyse op te maken dat er geen duidelijke relatie is tussen 

aansluitdichtheid en endogene kosten.  

Toelichting ontvangen gegevens: 

Gegevens betreffende het aantal aansluitingen en netwerklengte zijn aangeleverd over de jaren 2014 – 

2018, met de gegevens per gemeente voor 2018 en de totalen voor de jaren 2014 – 2017. Voor 

elektriciteit is het aantal aansluitingen op laagspanning niveau (<1kV) en middenspanningsniveau 

(>=1kV) gegeven, alsmede de netwerklengte van beide. Voor gas is het aantal aansluitingen op 

lagedruk niveau (<400mbar) en middendruk niveau (>=400mbar) gegeven, alsmede de leidinglengte 

van beide. 

8.3.2.4 Bodemtype en reliëf 

Resultaat:  

Bodemtype en reliëf komt niet in aanmerking komt als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Er zijn geen gegevens beschikbaar van verschil in kosten per bodemtype en reliëf bij Fluvius, aangezien 

dit niet wordt bijgehouden. Uiteraard zijn er wel geografische gegevens beschikbaar van de verschillende 

bodemsoorten in Vlaanderen. Deze mogelijke ROV kan dus niet volledig beoordeeld worden aan de hand 

van de ROV-criteria. Derhalve heeft het ook geen toegevoegde waarde om bijkomende data op te vragen 

of verdere data-verificatie uit te voeren. Zodoende kan worden vastgesteld dat bodemtype en reliëf niet 
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in aanmerking komt als ROV op basis van de beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-

criteria. 

Tabel 15: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Bodemtype en reliëf 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Er zijn verschillende bodemtypen in Vlaanderen.11 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  Een DNB heeft geen invloed op Bodemtype en reliëf. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja Het is aannemelijk dat de invloed van eventuele Bodemtype 

en reliëf van een blijvend karakter is. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Er wordt niet gedifferentieerd voor bodemtype en reliëf. Er is dus geen informatie beschikbaar 

betreffende aanlegkosten voor verschillende grondsoorten. Dit komt ook door de manier van 

aanbesteden. De aanbesteding van werken vindt plaats op basis van grotere geografische gebieden, 

waarbij er dus een verschil is met het DNB-gebied. Vaak wordt voor het hele gebied dat wordt 

aanbesteed een prijs per afstand overeengekomen, waarbij dus geen verschillende prijzen voor 

verschillende bodemtypes en reliëf wordt afgesproken.  

8.3.2.5 Klimaatfactoren (bijv. zeewind) 

Resultaat:  

Klimaatfactoren komt niet in aanmerking komt als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 16: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Klimaatfactoren 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Nvt Kan niet worden bepaald. Zeewind zou als regionaal beschouwd 

kunnen worden. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  Een DNB heeft geen invloed op klimaatfactoren. 

                                                
11 Zie bijvoorbeeld http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/5c129f2d-4498-4bc3-8860-01cb2d513f8f 

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/5c129f2d-4498-4bc3-8860-01cb2d513f8f
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3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja Het is aannemelijk dat de invloed van eventuele klimaatfactoren 

van een blijvend karakter is. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 

Er zijn geen gegevens beschikbaar van verschil in kosten vanwege klimaatfactoren, aangezien dit niet 

wordt bijgehouden. Men kan de vraag stellen welke gegevens dan wel zouden kunnen worden 

bijgehouden, en op welke manier. Uiteraard zijn er klimaatgegevens beschikbaar van Vlaanderen en hoe 

dit varieert binnen Vlaanderen. Deze mogelijke ROV kan dus niet volledig beoordeeld worden aan de 

hand van de ROV-criteria. Derhalve heeft het ook geen toegevoegde waarde om bijkomende data op te 

vragen of verdere data-verificatie uit te voeren. Zodoende kan worden vastgesteld dat klimaatfactoren: 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Er wordt niet gedifferentieerd voor klimaatfactoren. Er is bijvoorbeeld geen informatie beschikbaar 

betreffende additionele constructiekosten en/of onderhoudskosten vanwege klimaatfactoren zoals 

bijvoorbeeld zeewind/zoute lucht.  

8.3.2.6 Decentrale opwekking 

Resultaat: 

Decentrale opwekking komt voor de ex-Eandis DNB’s niet in aanmerking als ROV op basis van de 

beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-

verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 17: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV decentrale opwekking 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Er is verschil in de locatie van decentrale opwekking.  

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  De DNB’s kunnen de locaties van decentrale opwekking niet 

bepalen en moeten de aansluiting faciliteren. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nee De gegevens zijn wel recent, maar de bruto kosten vanuit 

budget forecast zijn aangeleverd (“BW-rapport”), en daarmee 

niet betrouwbaar voor de beoordeling. Het is niet bevestigd of de 

data is geverifieerd door een onafhankelijke auditor. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Nee Verschillen kunnen verdwijnen in geval er meer decentrale 

opwekking bij komt. 
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5. De verschillen 

zijn significant 

Nee Kan niet worden bepaald voor geheel Vlaanderen. Voor de Ex-

Eandis DNB’s zijn de verschillen niet significant. 

 

De analyse is uitgevoerd voor de Ex-Eandis DNB’s, aangezien de gegevens enkel voor de Ex-Eandis 

DNB’s zijn ontvangen. Uit Figuur 6 is op te maken dat er geen significante verschillen zijn voor 

decentrale opwekking. 

 

Figuur 6: Significantie kosten decentrale opwekking elektriciteit voor Ex-Eandis 

 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Gegevens betreffende verzwaringen voor decentrale opwekking zijn aangeleverd over de jaren 2014 – 

2017 per gemeente voor de ex-Eandis DNB’s. Van de opgevraagde gegevens zijn de investeringskosten 

aangeleverd voor laagspanning en middenspanning, de onderhoudskosten zijn niet aangeleverd. Dit zijn 

de bruto kosten vanuit budget forecast zijn aangeleverd (“BW-rapport”) met motivatie decentrale 

productie volgens Fluvius. De gegevens zijn beschikbaar en relevant voor elektriciteit (zoals zon PV en 

wind) maar niet voor gas (nihil zoals aangegeven door de DNB’s, bijvoorbeeld in verband met biogas 

projecten). Voor de ex-Infrax DNB’s zijn deze gegevens echter niet beschikbaar en dus niet aangeleverd. 

8.3.2.7 Certificaten GSC en WKC 

Voor de analyse is de som genomen van de kosten voor de GSC en WKC. De motivatie hiervoor is dat, 

als het een lokale ROV zou zijn, het weinig nuttig of betekenisvol zou zijn om dit tarifair nog te gaan 

opdelen (tussen GSC en WKC). 

Resultaat:  
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Certificaten GSC en WKC komt op basis van de beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-

criteria niet in aanmerking als ROV (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 18: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Certificaten GSC en WKC 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Nee Het feit dat er GSC en WKC zijn heeft geen geografische 

oorsprong en wordt niet bepaald door lokale omstandigheden. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  De DNB’s zijn verplicht de steuncertificaten die hen wordt 

aangeboden op te kopen tegen een vaste minimumprijs. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Ja De gegevens zijn aangeleverd door de VREG. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Nee Het is aannemelijk dat er een einde komt aan de 

steuncertificaten. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Ja Voor een aantal DNB’s zijn de verschillen significant. 

 

Figuur 7 laat de significantie zien van de verschillen in kosten voor steuncertificaten op DNB-niveau. 
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Figuur 7: Significantie kosten steuncertificaten op DNB-niveau 

 

Uit Figuur 7 is op te maken dat de kosten van de DNB’s PBE en Iveka meer dan 2% afwijken van het 

sectorgemiddelde kosten voor steuncertificaten voor de drie opeenvolgende jaren 2015 – 2017. De 

DNB’s Imewo, Infrax-West en Inter-Energa komen hier dichtbij in de buurt. 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Over de jaren 2015 – 2017 zijn per DNB per jaar de waarde van de GSC en WKC aangeleverd door de 

VREG. De waarde is de som van de aangekochte certificaten, de verkochte certificaten en 

voorraadwijziging, en het effect van solidarisering is ook meegenomen. Het jaar 2014 is buiten 

beschouwing gelaten, omdat de manier waarop de kosten worden gesolidariseerd onder de 

distributienetbeheerders aanzienlijk is gewijzigd sinds 2015. 

8.3.2.8 Hogere load factor 

Deze preliminaire beoordeling is uitgevoerd op basis van een simpele statistische analyse, om te kijken 

of Hogere load factor varieert tussen de DNB’s.   

Resultaat:  

Hogere load factor komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 19: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Hogere load factor 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Waarschijnlijk zijn er regionale verschillen vanwege de 

typologie van het net, gebied overstijgende assets (bijv. een 

transformator die via meerdere uitgaande verbindingen 

verschillenden regio’s bedient) en verschil in spanningsniveaus 

tussen delen van het elektriciteitsnetwerk. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Nee  De historische ontwikkeling van (de topologie van) het 

elektriciteitsnetwerk speelt hier een rol. De DNB’s hebben hier 

deels invloed op gehad, waarbij ze dus rekening dienen te 

houden met gebied overstijgende assets en spanningsniveau. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Ja De data zijn van recente jaren (2014 – 2017) en komen 

rechtstreeks van de DNB’s. Het is niet bevestigd of de data is 

geverifieerd door een onafhankelijke auditor.  

Deze gegevens worden ook opgeleverd in het aan de VREG 

gerapporteerde investeringsplan. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Nee In de tijd kan een DNB middels investeringen de topologie van 

het netwerk doen veranderen. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 



 

 

 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 19-0990 Rev.1  www.dnvgl.com/Energy    -36 

 

Figuur 8 laat een overzicht zien van de gemiddelde belasting van het MS-net (feederpieken) per DNB. De 

gemiddelde belasting varieert zo ongeveer tussen de 20% - 35%, wat volgens verwachting is. Er zijn 

geen bijzondere observaties, het valt enkel op dat Imea gemiddeld een lagere belasting heeft.  

 

Figuur 8: Overzicht feederpieken per DNB (Belasting MS-netten) 

 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Over de jaren 2014 – 2018 zijn de feederpieken ontvangen, de belasting op de transformatoren. De 

2018 gegevens zijn niet compleet, vandaar dat de grafiek de jaren 2014 – 2017 laat zien.  

8.3.2.9 Aansluitkost op het HV-net 

Resultaat:  

Aansluitkost op het HV-net komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 20: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Aansluitkost op het HV-net 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Nee  De historische ontwikkeling van (de topologie van) het 

elektriciteitsnetwerk speelt hier een rol. De DNB’s hebben hier 
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deels invloed op gehad, waarbij ze dus rekening dienen te 

houden met gebied overstijgende assets en spanningsniveau. 

Voor de aansluiting op transmissieniveau worden 

investeringen gedaan op basis van de optimale 

gemeenschappelijke oplossingen samen met TSO Elia. Fluvius 

merkt op dat de werken hoofdzakelijk bepaald door de TSO 

ELIA. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Nee In de tijd kan een DNB middels investeringen de topologie 

van het netwerk doen veranderen. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 

Toelichting ontvangen gegevens: 

De investeringskosten van de koppelpunten met het hoogspanningsnet van Elia zijn aangeleverd, zowel 

nieuwbouw als uitbreiding van transformatorstations. Voor ex-Eandis DNB’s zijn er gegevens sinds 2014, 

voor ex-Infrax DNB’s sinds 2015. Dit is opgevraagd over de afgelopen 25 jaar. Het lijkt er dus op dat 

enkel de meer recente gegevens zijn aangeleverd. Bovendien ontbreken de opgevraagde gegevens 

bouwjaar, capaciteit, jaarlijkse kosten, compensatie.  

8.3.2.10 Ombouw L-gas naar H-gas 

Resultaat:  

Ombouw L-gas naar H-gas komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare informatie en 

beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 21: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Ombouw L-gas naar H-gas  

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Dit geldt slechts in het gebied waar L-gas wordt geleverd (zie 

Figuur 9). 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja De ligging van de regio's waar gas-ombouw noodzakelijk is, kan 

nu niet meer beïnvloed worden door de DNB’s.  

 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Nee De ombouw is eenmalig, maar de ombouwperiode is van 2018 

(pilots) tot omtrent 2029. 
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5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 

In Figuur 9 is aangegeven in welk gebied (blauw) de ombouw zal plaatsvinden. 

 

Figuur 9. Kaart van het gebied (in blauw) waar L-gas wordt geleverd en dat omgebouwd zal 
worden. 
 
Toelichting ontvangen gegevens: 

De ombouw van L-gas naar H-gas vanwege de afbouw van de levering van laagcalorisch gas vanuit 

Nederland speelt nog niet echt. Het moet uiteindelijk wel gebeuren, maar tot nu zijn er enkel een aantal 

pilots. Er is dus geen informatie beschikbaar kosten voor de ombouw. Het moet opgemerkt worden dat 

deze ombouw eenmalig is, de afschrijving en kosten voor kapitaal en financiering zullen waarschijnlijk 

wel een langere periode omvatten.  

In het federaal regeerakkoord van 9/10/14 wordt gesproken over een nationaal fonds voor de ombouw: 

"Er wordt een nationaal fonds gecreëerd dat voorziet in de financiering van de ombouw van laag- naar 

hoogcalorisch gas. De regering zal een optimale financiering en kalender vaststellen." Tot op heden is er 

nog geen fonds gecreëerd.  

Deze mogelijke ROV kan dus (nog) niet volledig beoordeeld worden aan de hand van de ROV-criteria. 

Derhalve heeft het voor nu ook geen toegevoegde waarde om bijkomende data op te vragen of verdere 

data-verificatie uit te voeren.  

8.3.2.11 Verhouding ondergrondse elektriciteitskabels / bovengrondse 
elektriciteitslijnen 

Deze preliminaire beoordeling is uitgevoerd op basis van een simpele statistische analyse, om te kijken 

of Verhouding ondergrondse elektriciteitskabels / bovengrondse elektriciteitslijnen varieert tussen de 

gemeentes.   
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Resultaat: 

Verhouding ondergrondse elektriciteitskabels / bovengrondse elektriciteitslijnen komt niet in aanmerking 

als ROV op basis van de beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen 

bijkomende data of data-verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 22: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Verhouding ondergrondse 
elektriciteitskabels / bovengrondse elektriciteitslijnen 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Nee Er zijn verschillen tussen DNB’s. Het is niet waarschijnlijk dat dit 

wordt bepaald door verschil in lokale omstandigheden. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Nee   De DNB’s kunnen beleid formuleren om (per regio) bovengronds 

dan wel ondergronds aan te leggen. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nee De data zijn van recente jaren (2014 – 2018) en komen 

rechtstreeks van de DNB’s. Het is niet bevestigd of de data is 

geverifieerd door een onafhankelijke auditor, maar waarschijnlijk 

niet aangezien dit technische informatie betreft. 

Voor deze data geldt dat sommige gegevens toebehoren aan de 

ene DNB, maar dat deze gegevens onder een gemeente vallen 

van een andere DNB. De gegevens zijn wel recent en een 

afspiegeling van de werkelijkheid, maar hierdoor niet volledig 

betrouwbaar. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ja Het is afhankelijk van de plannen en beleid van de betreffende 

DNB, dus het is niet per definitie blijvend. Het is echter de 

verwachting dat dit niet snel veranderen. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

 



 

 

 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 19-0990 Rev.1  www.dnvgl.com/Energy    -40 

 

 

Figuur 10: Verhouding bovengronds /  ondergronds t.o.v. kosten per km netwerk 
 

Uit Figuur 10 is op te maken dat er een licht negatieve relatie lijkt tussen endogene kosten per km 

netwerk en verhouding bovengronds / ondergronds. Dus in geval van meer km ondergrondse kabels, 

dan lijken de kosten per km netwerk hoger (dit zijn dus niet de kabelkosten dan wel de legkosten, maar 

de endogene kosten gedeeld door lengte netwerk). 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Gegevens betreffende de lengte van bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels (LS en MS) zijn 

aangeleverd over de jaren 2014 – 2018, met de gegevens per gemeente voor 2018 en de totalen voor 

de jaren 2014 – 2018. Voor ex-Eandis DNB’s zijn de aanlegkosten en onderhoudskosten gegeven voor 

bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels voor de jaren 2015 – 2018, voor ex-Infrax DNB’s de 

aanlegkosten voor de jaren 2015 – 2017. 

8.3.2.12 Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers 

Resultaat: 

Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers komt niet in aanmerking als ROV op basis van de 

beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-

verificatie nodig). 
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Toelichting resultaat: 

Tabel 23: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte 

betalers 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ntb Hier is andere informatie voor nodig. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja   De DNB’s hebben hier geen invloed op. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nee De data zijn van recente jaren (2015 – 2018) en komen 

rechtstreeks van de DNB’s. Het is niet bevestigd of de data is 

geverifieerd door een onafhankelijke auditor.  

Voor deze data geldt dat sommige gegevens toebehoren aan 

de ene DNB, maar dat deze gegevens onder een gemeente 

vallen van een andere DNB. De gegevens zijn wel recent en 

een afspiegeling van de werkelijkheid, maar hierdoor niet 

volledig betrouwbaar. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ntb Dit is moeilijk te bepalen.  

5. De verschillen 

zijn significant 

Nee De verschillen zijn niet significant. 

 

Figuur 11 voor elektriciteit en Figuur 12 voor gas laat de significantie zien van de verschillen in kosten 

voor Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers. Het is te zien dat de verschillen niet significant 

zijn. 
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Figuur 11: Significantie Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers op DNB-niveau – 
Elektriciteit 

 

 

 
Figuur 12: Significantie Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers op DNB-niveau – 
Gas 
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Toelichting ontvangen gegevens: 

Gegevens betreffende de Afschrijvingen tgv grote aantallen slechte betalers zijn aangeleverd over de 

jaren 2015 – 2018 op DNB-niveau. 

Fluvius merkt op dat “het hier de afboekingen m.b.t. klantenwerken betreft (dus consumenten die de 

factuur niet betalen). Voor de ex-Infrax DNB’s zijn de bedragen volledig toegewezen aan de gemeenten 

van de DNB. Voor de ex-Eandis DNB’s zijn er gegevens van gemeenten uit andere DNB’s. We schatten 

dat dit maximum 10% van de bedragen betreft. Het volledig uitzoeken van de correcte gemeente, zou 

een ontzettend tijdrovend werk zijn (alle werken moeten manuaal dan nagekeken worden).” 

8.3.2.13 Beheer van de grote aantallen van sociale klanten 

Resultaat: 

Beheer van de grote aantallen van sociale klanten komt niet in aanmerking als ROV op basis van de 

beschikbare informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-

verificatie nodig). 

Toelichting resultaat: 

Tabel 24: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV Beheer van de grote aantallen van sociale 

klanten 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ntb Hier is andere informatie voor nodig. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja   De DNB’s hebben hier geen invloed op. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ntb Dit is moeilijk te bepalen.  

5. De verschillen 

zijn significant 

Nvt Kan niet worden bepaald. 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Hier zijn geen gegevens van aangeleverd. Fluvius merkt op dat de gegevens m.b.t. afboekingen, in 

kader van rol als sociale leverancier, niet (per gemeente) worden bijgehouden, en dat kosten (bijv. 

incasso) niet (per gemeente) worden bijgehouden (bijv. incassobureaus). Deze mogelijke ROV kan dus 

niet beoordeeld worden aan de hand van de ROV-criteria.  

8.3.2.14 (Gemeente)heffingen 

Resultaat:  

(Gemeente)heffingen (retributie) komt niet in aanmerking als ROV op basis van de beschikbare 

informatie en beoordeling t.o.v. de ROV-criteria (er zijn geen bijkomende data of data-verificatie nodig). 
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Toelichting resultaat: 

Tabel 25: Beoordeling criteria voor mogelijke ROV (Gemeente)heffingen 

Criterium Resultaat Toelichting 

1. De verschillen 

zijn regionaal 

Ja Er is verschil tussen de DNB’s. 

2. De verschillen 

zijn niet-

beïnvloedbaar 

Ja  Volgens retributie reglement. 

3. Gebaseerd op 

betrouwbare 

data 

Ja De gegevens zijn aangeleverd door de VREG. 

4. De verschillen 

zijn blijvend 

Ntb Het is onduidelijk of en hoe lang deze vorm van belasting 

blijft gehanteerd. 

5. De verschillen 

zijn significant 

Nee De verschillen zijn niet significant. 

 

Figuur 13 en Figuur 14 laten de significantie zien van de verschillen in kosten voor steuncertificaten op 

DNB-niveau voor elektriciteit en voor gas. Het is te zien dat de verschillen niet significant zijn. 

 

Figuur 13: Significantie kosten retributie op DNB-niveau voor elektriciteit 
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Figuur 14: Significantie kosten retributie op DNB-niveau voor gas 

 

Toelichting ontvangen gegevens: 

Over de jaren 2015 – 2017 zijn per DNB per jaar de kosten van retributie aangeleverd door de VREG.  

8.4 Conclusie preliminaire beoordeling 

Tabel 9 en Tabel 10 geven een samenvatting van de resultaten op DNB-niveau voor elektriciteit en gas. 

Er zijn geen ROV’s geïdentificeerd op basis van de preliminaire beoordeling aan de hand van de criteria. 

Enkel voor wegomleggingen zou mogelijk bijkomende data of data-verificatie relevant kunnen zijn, om 

de beïnvloedbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens nader te bepalen.   

DNV GL stelt echter dat een meer diepgaande analyse niet direct nodig is. Het verzamelen en aanleveren 

van de gegevens heeft een periode van 3 maanden geduurd, en de vraag kan worden gesteld welke 

extra en betere gegevens kunnen worden aangeleverd indien extra tijd wordt uitgetrokken voor de 

gegevensverzameling. Bovendien kan een ROV alleen vastgesteld worden volgens de criteria op basis 

van efficiënt te identificeren data. Hoewel het wenselijk zou zijn om meer en betere gegevens te 

ontvangen, is er van een aantal mogelijke ROV nu eenmaal geen data. 
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9 CONCLUSIE 

De VREG voert een onderzoek naar een hervorming van de tariefstructuur van de Vlaamse 

distributienettarieven. De nieuwe tariefstructuur zou het belang van het aantal kWh afgenomen door de 

klant op laagspanning reduceren en meer focussen op de capaciteit van de aansluiting en/of het 

piekvermogen van de afname, het zgn. capaciteitstarief (tariefdrager kW, kVA).  

Het Energiedecreet stelt in artikel 4.1.32 §1 in richtsnoer nr. 21 aan de VREG m.b.t. de opmaak van de 

tariefmethodologie, waarin de tariefstructuur is inbegrepen, dat bij de invoering van een capaciteitstarief 

de tarieven rekening moeten houden met regionaal objectiveerbare verschillen. De term regionaal 

objectiveerbare verschillen (ROV’s) is nieuw binnen de historiek van de Vlaamse distributienettarieven, 

maar bestaat al langer in het buitenland en in andere sectoren zoals waterverdeling, de spoorwegen, en 

de postverdeling. 

Het doel van deze studie was te onderzoeken of er regionaal objectiveerbare verschillen zijn in de 

netgebieden van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. In fase 1 van de studie 

zijn verschillende criteria voor de bepaling van een ROV geïdentificeerd en voorgesteld aan de VREG.  

Vervolgens heeft de VREG een consultatie gehouden over een voorstel van criteria ter bepaling van 

regionaal objectiveerbare verschillen in de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetten, welke een 

mogelijke invloed kunnen hebben op de tariefmethodologie en de hoogte van de distributienettarieven.  

De criteria die zijn geconsulteerd ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen in de Vlaamse 

elektriciteits- en aardgasdistributienetten, staan vermeld in het consulatie document CONS-2018-03 van 

de VREG welke 7 mei 2018 is gepubliceerd op de website van de VREG12. Deze criteria zijn onder andere 

gebaseerd op het voorstel ROV-criteria zoals aangevoerd door DNV GL. De consultatie liep van 7 mei tot 

en met 30 juni 2018. Het verslag van de consultatie RAPP-2018-09 is vrijdag 21 september 2018 

gepubliceerd op de website van de VREG13. 

In fase 2 van de studie zijn per activiteit (elektriciteits- en aardgasdistributie) verschillende mogelijke 

ROV geïdentificeerd, waarbij verschillen zowel binnen een netgebied aanwezig kunnen zijn als tussen 

netgebieden. Vervolgens zijn de mogelijke ROV’s beoordeeld aan de hand van de ROV-criteria. Deze 

preliminaire beoordeling is mede gebaseerd op gegevens die zijn opgevraagd bij en ontvangen van de 

VREG en Fluvius (voor de verschillende DNB’s). Er zijn geen ROV’s geïdentificeerd op basis van de 

preliminaire beoordeling aan de hand van de criteria, gebruik makende van de beschikbare gegevens.  

                                                
12 Zie https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03  

13 Zie https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2018-09  

https://www.vreg.be/nl/document/cons-2018-03
https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2018-09
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APPENDIX A 

Template aanvraag gegevens 

 

 

 



Tabel 0 - Contactgegevens

Datum: 

Naam organisatie

Adres

Postcode

Plaats

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail adres

DNV GL Netherlands B.V.

P.O. Box 9035

Utrechtseweg 310-B50, 6812 AR Arnhem, The Netherlands 

tel : 

Mobile : 

e-mail :

Leeswijzer/instructie:

Vul aub op deze Tab 0 uw contactgegevens in (dus naam distributienetbeheerder, etc)

Tab 1 bevat een overzicht van de onderwerpen waarover informatie wordt opgevraagd.

Tab 2 - 22 zijn de tabs waar de opgevraagde informatie kan worden ingevuld. Vaak gaat de tabel op de verschillende Tabs tot rij 25, maar voeg uiteraard meer rijen toe wanneer deze informatie relevant en beschikbaar is.

Indien de gevraagde gegevens niet beschikbaar zijn, wordt gevraagd om aan te geven of deze op een ander niveau beschikbaar zijn, dan wel of andere relevante gegevens beschikbaar zijn. Dit kan worden aangegeven op tab 1.

Indien gegevens niet (makkelijk) in te vullen zijn op tab 2 - 22, wordt gevraagd om de gegevens middels een Excel bestand te delen, waarbij wordt verzocht om de naam van betreffende Excel bestand op tab 1 aan te geven.

Project: 10060367

Gegevensuitvraag in het kader van de ROV studie voor de VREG

- 1 / 23 - Copy of VREG ROV - DNV GL - Template dataverzoek



Tabel 1 - Overzicht

Tab # Onderwerp

Gegevens 

beschikbaar 

[ja/nee]

Gegevens 

ingevuld [ja/nee]

Indien gegevens niet beschikbaar, 

zijn deze op een ander niveau 

beschikbaar [ja/nee]

Indien ja, voeg dit dan aub toe op de 

betreffende sheet of deel middels een 

ander Excel bestand

Indien gegevens niet op een ander niveau 

beschikbaar zijn, zijn dan andere relevante 

gegevens beschikbaar [ja/nee]

Indien ja, voeg dit dan aub toe op de 

betreffende sheet of deel middels een ander 

Excel bestand

Indien gegevens middels een ander 

Excel bestand(en) worden gedeeld, vul 

dan hier aub bestandsnaam in.

Zijn gegevens geverifieerd [ja 

extern / ja intern / nee]
Vragen/opmerkingen

2 E_Waterkruisingen

3 G_Waterkruisingen

4 E_Wegomleggingen

5 G_Wegomleggingen

6 E_Aansluitingen

7 G_Aansluitingen

8 E_Bodemtype

9 G_Bodemtype

10 E_Klimaat factoren

11 E_Verzwaringen (dec.opw)

12 G_Verzwaringen (dec.opw)

13 E_Certificaten

14 G_Certificaten

15 E_Loadfactor

16 E_Aansluitingen HV

17 G_Ombouw

18 E_Boven|ondergronds

19 E_Slechte Betalers 

20 G_Slechte Betalers 

21 E_Gemeenteheffingen

22 G_Gemeenteheffingen



Naam Locatie (Coördinaten) Bouwjaar Capaciteit (MW) Totale lengte  (m) Constructiekosten (k€) Jaarlijkse kosten (k€/a) Opbrengsten gezamenlijk gebruik (k€/a) Constructiekosten (k€/m) Jaarlijkse kosten (k€/m)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 2 - Waterkruisingen Elektriciteit (> 500m lengte, over afgelopen 25 jaar) Vergelijkbare kosten gelijke capaciteit in zelfde bouwjaar
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Naam Locatie (Coördinaten) Bouwjaar Diameter (mm) Totale lengte  (m) Constructiekosten (k€) Jaarlijkse kosten (k€/a) Opbrengsten gezamenlijk gebruik (k€/a) Constructiekosten (k€/m) Jaarlijkse kosten (k€/m/a)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 3 - Waterkruisingen Gas (> 500m lengte, over afgelopen 25 jaar) Vergelijkbare kosten gelijke diameter in bouwjaar
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Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€) Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€) Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€) Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

2014

Tabel 4 - Permanente wegomleggingen Elektriciteit

2017 2016 2015
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Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€) Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€) Gemeente Locatie (straatnaam) Kosten voor omlegging (k€) Compensatie (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 5 - Permanente wegomleggingen Gas

2017 2016 2015
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4-cijferige postcode Aantal aansluitingen 2017 Lengte netwerk laagspanning <1kV (km) Lengte netwerk middenspanning  >= 1kV (km) Jaar Aantal aansluitingen Lengte netwerk laagspanning <1kV (km) Lengte netwerk middenspanning  >= 1kV (km)

2017

2016

2015

2014

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 6 - Aansluitingen / kabels Elektriciteit
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4-cijferige postcode Aantal aansluitingen 2017 Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km) Jaar Aantal aansluitingen Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km)

2017

2016

2015

2014

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 7 - Aansluitingen / Leidingen Gas
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Grondsoort Aanlegkosten laagspanning < 1kV (€/m) Aanlegkosten middenspanning >= 1kV (€/m)

Klei

Leem

Zand

Hoogveen

Laagveen

Stenen

Mengsels

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 8 - Bodemtype Elektriciteit
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Grondsoort Aanlegkosten < 400 mbar (€/m) Aanlegkosten >= 400 mbar (€/m)

Klei

Leem

Zand

Hoogveen

Laagveen

Stenen

Mengsels

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 9 - Bodemtype Gas
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Omschrijving Bouwjaar Constructiekosten zoute lucht (k€/km) Jaarlijkse kosten zoute lucht (k€/km) Constructiekosten wind (k€/km) Jaarlijkse kosten wind (k€/km) Constructiekosten regen (k€/km) Jaarlijkse kosten regen (k€/km)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 10 - Klimaatfactoren Elektriciteit (over afgelopen 25 jaar)
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4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen laagspanning < 1kV (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  middenspanning  >= 1kV (k€/a)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

2017 2016 2015 2014

Tabel 11 - Verzwaringen decentrale opwek Elektriciteit (WKK, PV, wind)
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4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€/a) 4-cijferige postcode Aanlegkosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (< 400 mbar) (k€/a) Aanlegkosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€) Onderhoudskosten verzwaringen  (>= 400 mbar) (k€/a)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 12 - Verzwaringen decentrale opwek Gas (biogas)

2016 2015 20142017
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4-cijferige postcode Kosten GSC certificaten  (k€) Kosten WKC certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten GSC certificaten  (k€) Kosten WKC certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten GSC certificaten  (k€) Kosten WKC certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten GSC certificaten  (k€) Kosten WKC certificaten  (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

2014

Tabel 13 - Certificaten elektriciteit

2017 2016 2015
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4-cijferige postcode Kosten certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten certificaten  (k€) 4-cijferige postcode Kosten certificaten  (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 14 - Certificaten Gas
2016 2015 20142017
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4-cijferige postcode Aantal aansluitingen Laagspanning <1 kV Aantal aansluitingen middenspanning (>= 1 kV en <26kV) Aantal aansluitingen (>= 26kV en <70kV) Aantal aansluitingen (>= 70kV)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 15 - Loadfactor Elektriciteit 
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Naam Locatie (Coördinaten) Afstand tot HS net (km) Bouwjaar Capaciteit (MW) Constructiekosten (k€) Jaarlijkse kosten (k€/a) Ontvangen compensatie (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 16 - Aansluitingen HS (over afgelopen 25 jaar)

- 17 / 23 - Copy of VREG ROV - DNV GL - Template dataverzoek



4-cijferige postcode Constructie kosten ombouw (k€) Ontvangen compensatie (k€) 4-cijferige postcode Constructie kosten ombouw (k€) Ontvangen compensatie (k€) 4-cijferige postcode Constructie kosten ombouw (k€) Ontvangen compensatie (k€) 4-cijferige postcode Constructie kosten ombouw (k€) Ontvangen compensatie (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

2015 2014

Tabel 17 - Ombouw L - gas naar H - gas

2017 2016
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4-cijferige postcode Lengte bovengrondse lijnen (km) Lengte ondergrondse kabels (km) Jaar Totale lengte ondergrondse kabels (km) Aanlegkosten ondergrondse kabels (k€/km) Onderhoudskosten ondergrondse kabels (€/km/a) Totale lengte bovengrondse lijnen (km) Aanlegkosten bovengrondse lijnen (k€/km) Onderhoudskosten bovengrondse lijnen (€/km/a)

2017

2016

2015

2014

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 18 - Bovengrondse lijnen versus ondergrondse kabellengtes
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4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

2014

Tabel 19 - Slechte betalers Elektriciteit

2017 2016 2015
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4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€) 4-cijferige postcode Afgeschreven debiteuren (k€) Kosten preventie (k€) Kosten incasso (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 20 - Slechte betalers Gas

2016 2015 20142017
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Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Kabellengte (< 1kV) (km) Heffingen obv kabels < 1kV (k€) kabellengte (>= 1kV) (km) Heffingen obv kabels >= 1kV (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Kabellengte (< 1kV) (km) Heffingen obv kabels < 1kV (k€) kabellengte (>= 1kV) (km) Heffingen obv kabels >= 1kV (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Kabellengte (< 1kV) (km) Heffingen obv kabels < 1kV (k€) kabellengte (>= 1kV) (km) Heffingen obv kabels >= 1kV (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Kabellengte (< 1kV) (km) Heffingen obv kabels < 1kV (k€) kabellengte (>= 1kV) (km) Heffingen obv kabels >= 1kV (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

2014

Tabel 21 - Gemeente heffingen Elektriciteit

2017 2016 2015
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Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen < 400 mbar (k€) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen >= 400 mbar (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen < 400 mbar (k€) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen >= 400 mbar (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen < 400 mbar (k€) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen >= 400 mbar (k€) Gemeente Aantal aansluitingen 2017 Heffingen obv aansluitingen (k€) Leidinglengte (< 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen < 400 mbar (k€) Leidinglengte (>= 400 mbar) (km) Heffingen obv leidingen >= 400 mbar (k€)

Indien gegevens niet beschikbaar zijn, maar wel op een ander niveau beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet

Indien gegevens niet op een ander niveau beschikbaar zijn, maar wel andere relevante gegevens beschikbaar zijn, voeg dit dan aub toe op deze sheet of deel middels een ander Excel bestand

Tabel 22 - Gemeente heffingen Gas Tabel 22 - Gemeente heffingen Gas

2017 2016 2015 2014
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ABOUT DNV GL 
Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations 
to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical 
assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, 
and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of 
industries. Operating in more than 100 countries, our 13,000 professionals are dedicated to helping our 

customers make the world safer, smarter and greener. 
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