
Webinar
Warmtenetrapport
Dit webinar wordt opgenomen.

4-10-2021
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Agenda

►Welkom!
►Praktische afspraken
►Inleiding (door Pieterjan Renier – Algemeen Directeur VREG) 
►Voorstelling warmtenetrapport (door Bram van der Heijde en Annelies Vandermeulen) 
►Q&A 
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Praktische afspraken webinar Zoom

►Het webinar wordt opgenomen. We delen de opname achteraf op de overlegpagina over 
warmte- en koudenetten. Zo kan u het later opnieuw bekijken.

►U kunt als deelnemer enkel luisteren en niet mondeling tussenkomen.
►U kunt vragen stellen tijdens de toelichting van Bram en Annelies, maar enkel schriftelijk.
►Tijdens de Q&A-sessie kunnen geen extra vragen meer gesteld worden.
►Na het webinar zetten we volgende documenten online op de overlegpagina over warmte-

en koudenetten:
• Presentatie
• Opname
• Alle vragen en antwoorden
• Deelnemerslijst
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Praktische afspraken webinar Zoom
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►Schakel camera & geluid uit tijdens het hele webinar
►Share screen, Raise Hand, Record niet gebruiken

► Vragen stellen kan via de chat (publiek) → Chat ‘To: everyone’
• Vermeld uw naam & de firma waarvoor u werkt
• Geef uw vragen tijdens de presentatie door
• Geef indien mogelijk het slidenummer door waarover de vraag gaat

►Technische problemen? Stuur een privé-bericht naar de host ‘Support’
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Inleiding



Overzicht
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Regelgevend kader – Updates 
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Regelgevend kader – Updates 

• Zie eerdere webinars en website

Algemeen kader

• Sinds 7 november 2020
• Watermeter als verbruiksmeter voor sanitair warm water
• Uitgebreide informatie- en facturatieverplichtingen leverancier
• Regels rond kostenverdeling bij centrale bron

Omzetting EED

• Algemeen kader sinds 17 augustus 2019
• Op 7 juni 2021 beperkte aanpassing
• Aanvraag bij VEKA en toekenning GO’s door VREG is mogelijk

Garanties van Oorsprong – Warmte en koude
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Overzicht activiteiten
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Overzicht activiteiten VREG
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Informeren Adviseren
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Activiteiten VREG | Informeren

►Vernieuwde webpagina’s
• Informatie voor consumenten
• Gedetailleerde info voor sector
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Activiteiten VREG | Adviseren

►Adviezen i.v.m. omzetting energie-efficiëntierichtlijn
►Advies m.b.t. energiegemeenschappen

• Bepaalde aspecten hebben ook betrekking op warmtenetten
►Bevraging VEKA: marktmodel

• Input verleend
• Grote diversiteit in markt maakt het moeilijk om ons voor één uniek marktmodel uit te spreken
• Interne visie op regulering verder ontwikkelen

►Sociaal warmtetarief
• Federale minister vroeg CREG om advies
• CREG schreef advies, waarvoor wij input hebben verleend
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Activiteiten VREG | Kennis opbouwen

►Inzicht door marktbevraging
• Moeilijk om inzicht te krijgen in situaties met doorlevering
• Verschil tussen individuele afnemers en afnemers binnen een collectieve aansluiting
• Verschillende behandeling, maar gelijkaardige belangen

►Blijven werken aan visie op regulering
• Doelstelling: voorstel Technisch Reglement uitwerken
• Dialoog met belanghebbenden is essentieel
• We onderzoeken regelgeving en reglementen in het buitenland
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Activiteiten VREG | Toezicht houden

►Toezicht op toepassing van regelgeving rond warmte- en koudenetten
►Geen noemenswaardige voorvallen
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Warmtenetstatistieken
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Statistieken | Aangemelde warmtenetten
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Statistieken | Sociale statistieken

►Bevraging netbeheerders en 
leveranciers van netten met 
huishoudelijke afnemers

►Meeste netten melden geen 
betalingsproblemen
• Maar in veel netten met 

tussenpersonen is warmtefactuur 
onderdeel van huurprijs en/of 
gemeenschappelijke kosten
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Statistieken | Klachten en geschillen

►Geen klachten ontvangen
►Nog geen zicht op klachten bij warmtenetbeheerders en leveranciers

• Klachtenrapporteringsmodel is werkpunt
►Navraag Ombudsdiensten: geen klachten m.b.t. warmtenetten

• Vlaamse Ombudsdienst ontving aantal klachten i.v.m. thermische energie
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Marktbevraging
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Eindafnemers en warmteverbruik
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68
Marktbevraging over 2019:

56 bevraagde
warmtenetten 

678 GWh

Marktbevraging over 2020:

69 bevraagde
warmtenetten 

834 GWh

Warmteverbruik [MWh]



Eindafnemers en warmteverbruik
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68
Marktbevraging over 2019:

56 bevraagde
warmtenetten 

678 GWh

Marktbevraging over 2020:

69 bevraagde
warmtenetten 

834 GWh

Welk type warmtenet?

Waar gaat het warmteverbruik naartoe?



Typecontracten
Contractvoorwaarden 2020

►Uitleeswijze meteropname
►Frequentie meteropname
►Frequentie voorschot
►Frequentie eindafrekening 
►Communicatiewijze factuur
►Betalingsmogelijkheden
►Contract looptijd
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Prijzen voor huishoudens
Prijsopbouw
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NMDA
• “Niet meer dan anders”
• Referentie: aardgas/mazout
• Vaak gebruikt

Cost-plus
• Kosten + rendement
• Komt bijna niet voor

Vaste kost [€/jaar] + Variabele kost [€/MWh] * Warmteverbruik [MWh]



Prijzen voor huishoudens
Vaste kost 2020
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Mogelijke onderdelen
• Afschrijvingen investeringen
• Onderhoud warmtenet
• Kosten warmtemetingen
• NMDA: vaste kost aardgasketel

Indexatie
• Geen
• CPI, ABEX, prijsherzieningsindices…



Prijzen voor huishoudens
Variabele kost 2020
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Link met aardgas
• TTF
• Zeebrugge HUB
• CREG boordtabellen (‘All-in gemiddelde 

aardgasprijs)’
• Omzetting gas naar warmte

KWO-net: 0 €ct/kWh



Prijzen voor huishoudens
Jaarkost 2020
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Grote spreiding
• Komt ook voor in andere landen
• Ouderdom net
• Uitgestrektheid van het net
• Energiebron (maar NMDA)

Aansluitingskost
• Beperkte informatie (€ 2000 à € 4000)
• Eenmalig bij oplevering gebouw
• Eenmalig bij aansluiting warmtenet
• Verrekend in jaarlijkse vaste kost



Prijzen voor huishoudens
Vergelijking met aardgas 2020

Totale kost - aardgas
• Prijzen aardgascontract (V-test® 11/2019)
• Aanschaf aardgasketel
• Onderhoud aardgasketel
• Aardgasgebruik (studie UGent)

Totale kost - warmte
• Prijzen warmtecontract (marktbevraging)
• Aansluitingskost
• Onderhoud afleverset
• Warmtegebruik (marktbevraging)
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https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Onderzoek%20relatie%20EPB-werkelijk%20VEA-
UGENT_uitgebreid%20rapport.pdf

! Beperkte kennis + veel aannames bij deze oefening 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Onderzoek%20relatie%20EPB-werkelijk%20VEA-UGENT_uitgebreid%20rapport.pdf


Prijzen voor kmo’s en VME’s

►Geen gedetailleerde analyse
• Beperkt aantal contracten
• Grote spreiding in prijzen en warmteverbruik
• Principes prijsopbouw gelijkaardig aan huishoudens

►Bevraging bij VME’s: hoe rekenen zij kosten door aan hun bewoners/eigenaars
• 3 antwoorden
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Energiemarkt in cijfers –
warmte en koude

36

https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers

https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers


Warmtenetkaart
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https://dashboard.vreg.be/report/Warmtenetkaart.html

https://dashboard.vreg.be/report/Warmtenetkaart.html


Contractaanbod
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https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Warmte_Marktaanbod.html

https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Warmte_Marktaanbod.html


Evaluatie & Outlook
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Evaluatie werkjaar

►Aandachtspunten vorig warmtenetrapport
• Onduidelijkheid definitie blijft
• Zelfde regels voor kleine en grote netten?
• Complexe organisatie van sommige netten
• Noodsituatie? mee te nemen in ontwikkeling visie/TR

►Ontvangen vragen
• Minder vragen over regelgevend kader
• Voornamelijk vragen over meterverplichtingen, sociaal tarief en geldende prijzen

►Ontvangen gegevens
• Onze rol als regulator is al meer bekend
• Lange termijn: bevragingen VREG/VEKA zoveel mogelijk stroomlijnen
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Evaluatie werkjaar

►Beleidsontwikkeling en regulering
• Discussies over marktmodel lopende

► Marktmodel beïnvloedt keuze voor reguleringsmodel
► Dialoog met alle belanghebbenden blijft belangrijk

• Administratieve overlast vermijden door rapporteringen zoveel mogelijk te coördineren
• Sector kijkt naar overheid & regulator om een gunstig kader te scheppen

► Formalisering & standaardisering via technisch reglement
► Vertrouwen scheppen in kwalitatieve en ononderbroken warmtelevering
► Ontwerp technisch reglement in ontwikkeling
► Na afronding ontwerpfase uitgebreide dialoog opstarten
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Besluit en vooruitblik
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Twee jaar regulering 
warmtenetten

Eerste resultaten 
marktbevraging

Komende periode: 
werkpunten



Q&A
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gratis telefoon 1700 
www.vreg.be
https://www.vreg.be/nl/contact

@vreg.be – VREG

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