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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De VREG ontving bij brief van 12 juli 2022 een aanvraag van de werkmaatschappij Fluvius System 
Operator CV (hierna: Fluvius), handelend in naam en voor rekening van de 
aardgasdistributienetbeheerders, tot goedkeuring van een dienstencatalogus aardgas, hetgeen 
ook een impact heeft op de voetnoten in de tarieflijsten voor de periodieke 
aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het exploitatiejaar 2022. 

1.2. Wettelijk kader 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid (hierna: Energiedecreet); 

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). Deze tariefmethodologie werd naderhand nog gewijzigd bij 
beslissingen van de VREG van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07), 
25 juni 2021 (BESL-2021-33), 8 oktober 2021 (BESL-2021-97) en 24 juni 2022 (BESL-2022-60)1 
(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 SIBELGAS voor de 
periodieke aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-96); 

Gezien de beslissing van de VREG van 21 december 2021 met betrekking tot de goedkeuring van 
de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS (hierna: SIBELGAS) voor de 
periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 (BESL-2021-144); 

Gezien de beslissing van de VREG van 23 augustus 2022 met betrekking tot de goedkeuring van de 
(catalogus met) diensten die door de aardgasdistributienetbeheerders op een 
(aardgas)toegangspunt aangeboden worden aan toegangshouders, vermeld in art. 4.2.11 
Technisch Reglement Distributie Gas (BESL-2022-135); 

Overwegende dat de VREG conform art. 4.1.30, §1 van het Energiedecreet een 
tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024 opgesteld heeft om aldus een stabiele 
en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte 
markt en die de distributienetbeheerders in staat stelt de noodzakelijke investeringen in hun 
distributienetten uit te voeren; 

Overwegende dat de distributienettarieven die zullen goedgekeurd worden door de huidige 
beslissing in overeenstemming zijn met de relevante tarifaire richtsnoeren van art. 4.1.32, §1 van 
het Energiedecreet; 

― 
1 De gecoördineerde versie van de tariefmethodologie 2021-2024 is raadpleegbaar via: 
https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024 

https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024
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Overwegende dat uit deze tariefbeslissing geenszins rechten kunnen worden geput naar latere 
tariefbeslissingen toe; 

Overwegende dat deze tariefbeslissing 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 op 
de documentendatabank van de VREG2. 

1.3. Voorwerp 

De VREG ontving bij brief van 12 juli 2022 een aanvraag van de werkmaatschappij Fluvius System 
Operator CV (hierna: Fluvius), handelend in naam en voor rekening van de 
aardgasdistributienetbeheerders, tot goedkeuring van een dienstencatalogus aardgas. In deze 
dienstencatalogus wordt onder meer voorzien dat aan de leveranciers de nodige meetgegevens 
voor facturatie op maandbasis van het gemeten maandverbruik voor aardgas bezorgd kunnen 
worden. Deze gegevens stellen de leveranciers in staat om te voldoen aan de bepalingen in artikel 
3.2.18, 4°, c) van het Energiebesluit. 

In de eerder aangegeven brief van 12 juli 2022 wijst Fluvius er tevens op dat in de voetnoten van 
de tarieflijsten voor de periodieke aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het 
exploitatiejaar 2022 de toepassing van maandfacturatie niet wordt voorzien voor klanten met een 
digitale meter. Na goedkeuring van de dienstencatalogus aardgas door de VREG moeten de 
voetnoten in de betreffende tarieflijsten ook toepassingsmodaliteiten voor maandfacturatie 
bevatten.  

1.4. Voorafgaande traject 

Op 12 juli 2022 ontving de VREG per brief een voorstel tot wijziging van de voetnoten van de 
tarieflijst voor de periodieke aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het exploitatiejaar 
2022 en dit in afwachting van een goedkeuring door de VREG van een dienstencatalogus aardgas.  

Op 26 juli 2022 gaf de VREG per brief zijn reactie op de voorgestelde wijziging van de voetnoten, 
waarbij door hem tevens in een tegenvoorstel wordt voorzien. 

Op 2 augustus 2022 ontving de VREG per brief de aangepaste tarieflijst voor de periodieke 
aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het exploitatiejaar 2022 van SIBELGAS. De VREG 
heeft deze tarieflijst van SIBELGAS inhoudelijk onderzocht zoals beschreven in paragraaf 2 van 
deze beslissing. Dit onderzoek leidde niet tot bijkomende vragen en opmerkingen.  

― 
2 http://www.vreg.be/nl/documenten-databank  

http://www.vreg.be/nl/documenten-databank
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2. Analyse en beoordeling 

2.1. Bespreking 

Het onderzoek van de VREG met betrekking tot de wijziging van de tarieflijst voor de periodieke 
aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het exploitatiejaar 2022 van SIBELGAS bleef 
beperkt tot de controle van: 

• de overeenstemming van de voetnoten met het voorstel van de VREG zoals kenbaar 
gemaakt in zijn brief van 26 juli 2022; 

• de overeenstemming van de eenheidstarieven met de eenheidstarieven zoals 
goedgekeurd door de beslissing van de VREG van 21 december 2021 (BESL-2021-144). 

Zoals aangegeven leidde dit onderzoek niet tot bijkomende vragen en opmerkingen. 

2.2. Conclusie 

De wijziging van de tarieflijst voldoet aan de beoordelingscriteria die door de VREG in acht 
werden genomen. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De gewijzigde tarieflijst van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de 
periodieke aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname voor het exploitatiejaar 2022 van 2 
augustus 2022 wordt goedgekeurd. 

De goedgekeurde tarieflijst van de periodieke aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname wordt 
als bijlage aan deze beslissing toegevoegd. 

Artikel 2. De onder artikel 1 goedgekeurde tarieflijst van de periodieke 
aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname is van toepassing vanaf 23 augustus 2022 tot en met 
31 december 2022. 

Artikel 3. Artikel 2 van de beslissing van de VREG van 21 december 2021 met betrekking tot de 
goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de 
periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 (BESL-2021-144) wordt 
vervangen als volgt: 

“Artikel 2. De onder artikel 1 goedgekeurde distributienettarieven m.b.t. afname zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2022 tot en met 22 augustus 2022, terwijl de onder artikel 1 
goedgekeurde distributienettarieven m.b.t. injectie van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022 tot 
en met 31 december 2022.” 

Artikel 4. Deze beslissing treedt in werking op 23 augustus 2022.  

 

Voor de VREG 

Sint-Joost-ten-Node 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 
 
 
Bijlagen: 

1. Tarieflijst van de periodieke aardgasdistributienettarieven m.b.t. afname van toepassing 
vanaf 23 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 



T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD

0 - 5 000 5 001 - 150 000 150 001 - 1 000 000 > 1 000 000 < 10 000 000 > 10 000 000

I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet

1) Het basistarief voor overbrenging met het net 

Vaste term EUR/jaar 11,83 65,62 145,14 4.950,71

Proportionele term EUR/kWh 0,0165610 0,0058019 0,0052718 0,0004662 0,0004662 0,0004525 0,0005767 0,0004269

Capaciteit EUR/maxcap 1,9802855 0,3010209

2) Het tarief voor het systeembeheer EUR/kWh

3) Tarief databeheer

AMR EUR/jaar

MMR EUR/jaar

Jaaropname (o.a. digitale gasmeter G4 en G6 voor huishoudelijk en kleine ondernemingen) EUR/jaar

II. Het tarief openbare dienstverplichtingen EUR/kWh 0,0005104 0,0005104 0,0005104

III. Tarieven voor de complementaire diensten EUR/kWh

IV. Tarieven voor de supplementaire diensten EUR/kWh

V. Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies

1) Toeslagen of heffingen ter dekking van de openbare dienstverplichtingen EUR/kWh

2) Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG EUR/kWh

3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten EUR/kWh

4) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh 0,0003563 0,0003563 0,0003563 0,0001243 0,0001243 0,0000264

5) Rechtspersonenbelasting EUR/kWh

6)
Overige  lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, 

toeslagen, bijdragen en retributies
EUR/kWh 0,0000933 0,0000933 0,0000933 0,0000326 0,0000326 0,0000069

• Deze tarieflijst geldt van 23/08/2022 t.e.m. 31/12/2022.

• Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. Vanaf 1 april 2022 t.e.m. 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6% voor huishoudelijke afnemers en vanaf 1 augustus 2022 t.e.m. 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6% voor professionele afnemers.

• Klanten met een digitale gasmeter zijn niet-telegemeten klanten.

• Voor de facturatie van de vaste term en het tarief databeheer worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

•

•

•

•

•

• Bij onderbreekbare klanten wordt een onderbreekbaarheidscoëfficiënt toegepast. Deze wordt als volgt berekend: tarief voor de basisdiensten x (0,6 + 0,4 x (vast aansluitingsvermogen / totaal aansluitingsvermogen)).

Bij niet-telegemeten klanten met jaarfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) op voorhand bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande verbruiksjaar. Als de meetperiode korter of 

langer is dan één jaar, wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reëel lastprofiel RLP0. Deze tariefcategorie blijft het hele verbruiksjaar gelden. Bij elke afrekening wordt 

de tariefcategorie opnieuw bepaald op basis van het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf en retroactief aangepast in het geval het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf niet 

overeenstemt met de initieel bepaalde tariefcategorie. Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperioden verdeeld te worden op basis van het reëel lastprofiel 

RLP0.

Bij niet-telegemeten klanten met maandfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer 

dan één jaar wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reëel lastprofiel RLP0). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.

Bij telegemeten klanten wordt de tariefcategorie (T5 of T6) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer dan één jaar wordt het gemeten 

verbruik omgerekend naar een jaarverbruik volgens het profiel van de klant). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.

Bij nieuwe niet-telegemeten klanten (zonder een historisch gemeten verbruik) wordt standaard tariefcategorie T2 toegepast, of tariefcategorie T4 als zij een MMR-meter hebben. Bij nieuwe telegemeten klanten 

wordt standaard tariefcategorie T6 toegepast.

Klanten met maandfacturatie kunnen (via hun leverancier) een aanpassing van de tariefcategorie aanvragen als het verbruik in dit kalenderjaar afwijkt van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar, de 

afwijking duurzaam is en bewezen kan worden. De aanpassing van de tariefcategorie gebeurt voor het hele kalenderjaar.

SIBELGAS - AARDGAS - Tarieflijst periodieke distributienettarieven vanaf 23/08/2022 t.e.m. 31/12/2022 - Afname

NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer

Jaarverbruik (kWh) Jaarverbruik (kWh)
All-in tarief

11,53

83,86

83,86
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