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Proces-verbaal van de overlegvergadering van 5 mei 2022 voorafgaand aan 
de mogelijke wijziging door de VREG van de tariefmethodologie 2021-2024 

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (“VREG”) 

– 

Elektriciteits- en Aardgasdistributienetbeheerders  
actief in het Vlaamse Gewest 

 

Datum Donderdag 5 mei 2022 16.00-17.00uur 

Plaats Teleconferentie  

Deelnemers Vertegenwoordigers van Fluvius System Operator cv (verder “FSO”) 
namens de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders actief in 
het Vlaamse Gewest: Luc Decoster (LD), Roby Bosmans (RB). 
Vertegenwoordigers van de VREG: Thierry Van Craenenbroeck (TVC), 
Bert Stockman (BS). 

 
Kader: De overlegvergadering kadert in het gestructureerd, gedocumenteerd en transparant 
overleg tussen de distributienetbeheerders en de VREG over een mogelijke wijziging van de 
tariefmethodologie 2021-2024, en dat voorafgaat aan de organisatie van een openbare 
raadpleging van een consultatievoorstel hierover door de VREG.1 
 

Verder uitstel van de datum voor implementatie wijziging tariefstructuur 
periodieke elektriciteitsdistributienettarieven van 1 juli 2022 naar 1 januari 
2023 

 
Inleiding  
De VREG (TVC) schetst het kader waarbinnen de overweging tot wijziging van de 
tariefmethodologie 2021-2024 tot stand is gekomen. De VREG herhaalt daarbij dat hij het 
verzoek tot verder uitstel betreurt, maar vooralsnog het principe vooropstelt dat de 
invoering van een nieuwe tariefstructuur door alle marktpartijen wordt gedragen.  
 
Voorgestelde aanpassingen aan de tariefmethodologie  
FSO geeft aan de agenda goed te hebben ontvangen en voorlopig geen opmerkingen op de 
voorgestelde tekstuele wijzigingen te hebben.  
 
De VREG (BS) verduidelijkt dat in de bijlagen van de tariefmethodologie 2021-2024 is 
voorzien dat de regulatoire saldi voor het exploitatiejaar 2022 worden vastgesteld 

 
1 Volgens ‘Overeenkomst van 5 mei 2022 over de overlegprocedure volgens de artikelen 4.1.31, §1 en 4.1.33, §4 van het 

Energiedecreet voorafgaand aan de openbare raadpleging over het ontwerp van wijziging van de tariefmethodologie voor 
distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024’. 
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overeenkomstig de nieuwe tariefstructuur, dit teneinde een efficiënte vaststelling ervan 
door zowel de VREG als FSO te garanderen. FSO (RB) geeft aan deze aanpak toe te juichen. 
 
Bijkomende toelichtingen 
FSO stelt de vraag welke procedure zal gevolgd worden teneinde de door de VREG onder 
voorbehoud vastgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede 
deel van 2022 (2022H2) te vervangen door de tarieven die door de VREG voor het eerste 
deel van 2022 (2022H1) werden goedgekeurd.  
 
De VREG (BS) geeft aan dat – indien tot een wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024 
zou beslist worden - inderdaad een verdere overeenkomst tussen beide partijen 
noodzakelijk kan zijn om de tarieven voor het tweede deel van 2022 vast te stellen, hetgeen 
met zich zal meebrengen dat de voor het eerste deel van 2022 goedgekeurde tarieven ook 
voor het tweede deel van 2022 zullen vastgesteld worden. Enige afwijking die daarbij voor 
ogen moet gehouden worden, is de nieuwe aanrekeningswijze van het prosumententarief 
vanaf 1 juli 2022 (voorzien in par. 10.2.2.1.1. van de tariefmethodologie 2021-2024). Deze 
zal in de voetnoot van de tarieflijsten verder moeten verduidelijkt worden.  
Verder acht de VREG het op dit moment niet aangewezen om vooruit te lopen op deze 
procedure inzake de tariefvoorstellen.  
 

Uitbreiding van een financiële incentive gerelateerd aan de invoering van de 
nieuwe tariefstructuur met inbegrip van de referentiedatum van 1 januari 
2023 voor de evaluatie ervan 

 
De VREG (TVC) overloopt de tekstuele wijzigingen die in bijlage 11 van de 
tariefmethodologie 2021-2024 voorgesteld worden.  
 
FSO heeft geen verdere vragen hieromtrent. 
 

Toevoeging van een financiële openbaredienstverplichting t.a.v. de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders aan de samenstelling van de exogene 
kosten  

 
De VREG (TVC) overloopt de tekstuele wijzigingen die in de hoofdtekst van de 
tariefmethodologie 2021-2024 voorgesteld worden en duidt kort dat de aangegeven 
wijzigingen ook in de bijlagen (bijlage 1, bijlage 4B en bijlage 5) van de tariefmethodologie 
2021-2024 werden geïntegreerd.  
 
FSO heeft geen verdere vragen hieromtrent. 
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Afronding 

  
Op vraag van FSO (RB) verduidelijkt de VREG (BS) dat een consultatietermijn van 15 dagen 
wordt overwogen. 
 
Zoals afgesproken in de overeenkomst maakt de VREG het ontwerp van proces-verbaal over 
tegen uiterlijk vrijdag 6 mei 2022. De distributienetbeheerders maken hun goedkeuring of 
opmerkingen over aan de VREG tegen uiterlijk maandag 9 mei 2022. Daaropvolgend maakt 
de VREG uiterlijk dinsdag 10 mei 2022 het definitieve proces-verbaal aan de 
distributienetbeheerders over. 
 
 


