
BESL-2021-107 

 

 

van de VREG van 3/11/2021 

tot wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-85) met 

betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de 

opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de 

reguleringsperiode 2021-2024 

 
 

    Beslissing 
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Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het Energiebeleid (hierna: Energiebesluit); 

Gezien de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 met betrekking tot het vaststellen van de 
tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 
2021-2024 (BESL-2020-31)1. Deze tariefmethodologie werd naderhand nog gewijzigd bij 
beslissingen van de VREG van 11 december 2020 (BESL-2020-86)2, 5 februari 2021 (BESL-2021-
07)3, 25 juni 2021 (BESL-2021-33)4 en 14 oktober 2021 (BESL-2021-97)5 6 
(hierna: Tariefmethodologie 2021-2024); 

Gezien de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 met betrekking tot het vaststellen van het 
toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de 
elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-85); 

Gezien de brief van het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, van 22 oktober 
2021 met de mededeling van de principiële beslissing van de Vlaamse Regering om 147 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor de opkoop van groenestroomcertificaten door de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders in 2022 en middels een besluitswijziging het reglementaire 
plafond van 93 euro per groenestroomcertificaat, zoals bepaald in Art. 6.4.14/12 §2 van het 
Energiebesluit, op te trekken tot maximaal 450 euro per groenestroomcertificaat;7 

Gezien de brief van Fluvius System Operator cvba van 27 oktober 2021 met de vraag tot wijziging 
van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-85) overeenkomstig de principiële 
beslissing van de Vlaamse Regering; 

Overwegende dat met deze beslissing het toegelaten inkomen uit de periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven voor het jaar 2022 van IVERLEK gewijzigd wordt; 

Overwegende dat deze beslissing geenszins afbreuk doet aan de verdere uitoefening van de 
tarifaire bevoegdheid van de VREG en zijn exclusieve bevoegdheid inzake distributienettarieven 
geenszins beperkt; 

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn in 
de documentendatabank van de VREG8. 

― 
1 https://www.vreg.be/nl/document/besl-2020-31 
2 https://www.vreg.be/nl/document/besl-2020-86 
3 https://www.vreg.be/nl/document/besl-2021-07 
4 https://www.vreg.be/nl/document/besl-2021-33 
5 https://www.vreg.be/nl/document/besl-2021-97 
6 De gecoördineerde versie van de tariefmethodologie 2021-2024 is raadpleegbaar via: 
   https://www.vreg.be/sites/default/files/Tariefmethodologie/2021-2024/BESL-2020-31/tariefmethodologie_reguleringsperiode_2021-2024_v5.0.pdf  
7 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de EPB, de 

uitbreiding van de energieprestatieregelgeving tot zorgwoningen en de uitbreiding van de labelpremie, de 
rentesubsidie en de energielening + tot collectieve woongebouwen 

8 http://www.vreg.be/nl/documenten-databank  
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 met betrekking tot het vaststellen van 
het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de 
elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-85) wordt als 
volgt gewijzigd: 

In par. 1.2.17 wordt de tekst: 

“De VREG kon aldus zijn goedkeuring geven over het volgende bedrag aan gebudgetteerde 
exogene kosten voor IVERLEK over boekjaar 2022, gelijk aan de door de VREG toegelaten 
inkomsten van deze distributienetbeheerder uit zijn periodieke elektriciteitsdistributienettarieven 
voor het jaar 2022 voor wat betreft de inkomsten voor zijn exogene kosten 2022 of TIex,2022,budget: 
191.459.963,16 EUR. Deze toegelaten inkomsten kunnen worden opgesplitst in een gedeelte 
m.b.t. distributie en een gedeelte m.b.t. transmissie, dewelke voor IVERLEK voor het jaar 2022 
respectievelijk 91.407.655,87 EUR en 100.052.307,29 EUR bedragen.” 

vervangen door: 

“De VREG kon aldus zijn goedkeuring geven over het volgende bedrag aan gebudgetteerde 
exogene kosten voor IVERLEK over boekjaar 2022, gelijk aan de door de VREG toegelaten 
inkomsten van deze distributienetbeheerder uit zijn periodieke elektriciteitsdistributienettarieven 
voor het jaar 2022 voor wat betreft de inkomsten voor zijn exogene kosten 2022 of TIex,2022,budget: 
173.990.525,16 EUR. Deze toegelaten inkomsten kunnen worden opgesplitst in een gedeelte 
m.b.t. distributie en een gedeelte m.b.t. transmissie, dewelke voor IVERLEK voor het jaar 2022 
respectievelijk 73.938.217,87 EUR en 100.052.307,29 EUR bedragen.” 

Par. 1.2.18 wordt vervangen door: 

“Het door de VREG voor het jaar 2022 toegelaten totale inkomen van IVERLEK uit zijn periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven, som van zijn toegelaten inkomen TIend,2022 voor endogene 
kosten en van zijn toegelaten inkomen TIex,2022,budget voor exogene kosten, bedraagt aldus 
310.021.930,20 EUR.” 

In het beschikkend gedeelte wordt Art. 1 vervangen door: 

“Het toegelaten inkomen uit zijn periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het jaar 2022 
voor IVERLEK wordt vastgesteld op 310.021.930,20 EUR, waarvan 136.031.405,05 EUR het 
toegelaten inkomen voor endogene kosten is en 173.990.525,16 EUR het toegelaten inkomen 
voor exogene kosten.” 

Artikel 2. De beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie. 

 

 

 

 



 

 

4/4 3/11/2021 BESL-2021-107 

 

Voor de VREG 

Sint-Joost-ten-Node 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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