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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) en 8 oktober 2021 (BESL-2021-97)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 FLUVIUS 
ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-
2021-88); 

Gezien de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 tot wijziging van de Tariefmethodologie 
2021-2024 (BESL-2021-97) waarbij de nettokosten van de aardgasdistributienetbeheerders van de 
openbaredienstverplichting m.b.t. de OCMW-kosten voor de minimale levering aardgas zoals 
bepaald in het Energiebesluit toegevoegd worden aan de exogene kosten, hetgeen een wijziging 
van het toegelaten inkomen voor endogene kosten impliceert; 

Overwegende dat met deze beslissing het toegelaten inkomen uit de periodieke 
aardgasdistributienettarieven voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS 
ANTWERPEN (hierna: FLUVIUS ANTWERPEN) gewijzigd wordt; 

Overwegende dat deze beslissing geen wijziging van de goedgekeurde tariefvoorstellen van 
FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 
2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 noodzaakt maar bij de vaststelling van regulatoire saldi 
inzake aardgas van FLUVIUS ANTWERPEN voor het jaar 2022 in rekening gebracht 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 VREG2. 

― 
1 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  
2 http://www.vreg.be/nl/documenten-databank  

https://www.vreg.be/sites/default/files/Tariefmethodologie/2021-2024/BESL-2020-31/tariefmethodologie_reguleringsperiode_2021-2024_v5.0.pdf
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 FLUVIUS 
ANTWERPEN voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-
2021-88) wordt als volgt gewijzigd: 

Par. 1.2.2 wordt vervangen door: 
“Het aandeel van FLUVIUS ANTWERPEN in de relevante naar 2020 geactualiseerde endogene 
sectorkosten in de historische referentieperiode 2015-2019 is gelijk aan 16,95%3.” 

Par. 1.2.5 wordt vervangen door: 
“Op basis van de kwaliteitsprestaties van FLUVIUS ANTWERPEN in de periode 2017-2019 en 
volgens de zero-sum prikkel gegeven in de tariefmethodologie 2017-2020 bepaalt de VREG het 
financiële effect van de kwaliteit van dienstverlening op de toegelaten inkomsten voor endogene 
kosten (basisgedeelte). Voor FLUVIUS ANTWERPEN bedraagt deze kwaliteitsprikkel in de 
reguleringsperiode 2021-2024  0,006%.4” 

Par. 1.2.7 wordt vervangen door: 
“Het ex-post basisgedeelte van het door de VREG voor FLUVIUS ANTWERPEN m.b.t. het jaar 2021 
toegelaten inkomen (EUR) uit zijn periodieke aardgasdistributienettarieven voor de kosten van 
FLUVIUS ANTWERPEN die als endogeen worden beschouwd, is volgens de hoger vermelde 
berekeningswijze gelijk aan 69.840.449,40 EUR.” 

Par. 1.2.9 wordt vervangen door: 
“Conform par. 5.5.3.5.4 in de hoofdtekst van de Tariefmethodologie 2021-2024 wordt de x-
waarde berekend als: 

𝑥 = 1 −  √
𝑇𝐾𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑,2024

𝑇𝐾𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑,2021

3

 

Volgens deze berekening bedraagt de x-waarde -0,0198265.” 

Par. 1.2.10 wordt vervangen door: 
“Conform par. 5.5.3.5.5 in de hoofdtekst van de Tariefmethodologie 2021-2024 wordt de x’-
waarde berekend als: 

𝑥′ = 1 − √
𝑇𝐼𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠,2021 − 𝐵

𝑇𝐼𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠,2021

3

 

De factor B betreft daarbij de besparing op jaarlijkse endogene kosten die de 
aardgasdistributienetbeheerders moeten behalen tegen 2024 (20,625 miljoen EUR). Volgens deze 
berekening bedraagt de x’-waarde  0,0171476. 

Par. 1.2.11 wordt vervangen door: 
“Het basisgedeelte TIbasis,2022 van de door de VREG ex-ante toegelaten inkomen van FLUVIUS 

― 
3 Omwille van de leesbaarheid werd het aandeel a hier afgerond op 2 decimalen. 
4 Omwille van de leesbaarheid werd de q-factor hier afgerond op 3 decimalen. 
5 Omwille van de leesbaarheid werd de x-waarde hier afgerond op 6 decimalen. 
6 Omwille van de leesbaarheid werd de x’-waarde hier afgerond op 6 decimalen. 
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ANTWERPEN uit zijn periodieke aardgasdistributienettarieven voor het jaar 2022 voor wat betreft 
zijn endogene kosten, dus exclusief de correcties voor vennootschapsbelasting VNB2022 , de ex-
ante aanvullende endogene term voor de kosten m.b.t. herwaarderingsmeerwaarden HWMW2022 
, de voorlopige of definitieve impact van eventueel door de VREG aan FLUVIUS ANTWERPEN 
gegeven financiële incentives BM2022 , het eventueel voorschot V2022 en de eventuele terugname 
van een eerder toegekend voorschot TV2022 , is volgens de hoger vermelde berekeningswijze gelijk 
aan 70.984.080,67 EUR.” 

Par. 1.2.16 wordt vervangen door: 
“Het door de VREG voor FLUVIUS ANTWERPEN in het jaar 2022 toegelaten inkomen uit zijn 
periodieke aardgasdistributienettarieven voor de kosten van FLUVIUS ANTWERPEN die als 
endogeen worden beschouwd, TIend,2022 , is, als som van hoger vermelde waarden voor TIbasis,2022 , 
VNB2022 , HWMW2022 , BM2022 , V2022 en TV2022 gelijk aan 79.008.866,47 EUR. 

Par. 1.2.18 wordt vervangen door: 
“Het door de VREG voor het jaar 2022 toegelaten totale inkomen van FLUVIUS ANTWERPEN uit 
zijn periodieke aardgasdistributienettarieven, som van zijn toegelaten inkomen TIend,2022 voor 
endogene kosten en van zijn toegelaten inkomen TIex,2022,budget voor exogene kosten, bedraagt 
aldus 83.040.924,58 EUR. 

In het beschikkend gedeelte wordt Artikel 1 vervangen door: 
“Het toegelaten inkomen uit zijn periodieke aardgasdistributienettarieven voor het jaar 2022 voor 
FLUVIUS ANTWERPEN wordt vastgesteld op 83.040.924,58 EUR, waarvan 79.008.866,47 EUR het 
toegelaten inkomen voor endogene kosten is en  4.032.058,11 EUR het toegelaten inkomen voor 
exogene kosten.” 

 

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

 

Voor de VREG 

Sint-Joost-ten-Node, 11 januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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