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Sint-Joost-ten-Node, 22 december 2021 

 

Distributienettarieven 2022 
De VREG legt in lijn met zijn tariefmethodologie vast hoeveel inkomsten de Vlaamse 
distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de distributienettarieven. In 2022 daalt het 
toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas voor het vijfde jaar op rij. Bijkomende 
maatregelen van de Vlaamse en federale overheden versterken die daling. Het toegelaten 
inkomen voor elektriciteit daalt met 20% ten opzichte van vorig jaar, het toegelaten inkomen 
voor aardgas daalt met 6%. 

Op basis van het toegelaten inkomen dienen de distributienetbeheerders tariefvoorstellen in. Na 
controle van die voorstellen hebben wij de distributienettarieven voor 2022 goedgekeurd. We 
stellen een algemene daling vast ten opzichte van 2021. Concreet betaalt een gezin in 2022 87 
euro minder nettarieven voor elektriciteit en 18 euro minder nettarieven voor aardgas. De 
evolutie voor bedrijven is gelijkaardig. 

Naast de jaarlijkse distributienettarieven leggen we de aansluittarieven en de tarieven voor de 
diensten op aanvraag van netgebruikers voor 2022 vast. De distributienetbeheerders hebben de 
bedragen voor werken op laagspanning en op lage gasdruk vereenvoudigd en geherstructureerd. 
Dat laat hen toe om de tarieven voor veelgevraagde werken meer klantvriendelijk voor te stellen. 
 
Wat zijn distributienettarieven? 
Dat zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis of bij uw onderneming te 
brengen. Ze dekken de kosten die Fluvius maakt voor de aanleg en het onderhoud van de 
distributienetten. Ze dekken ook de transmissiekosten die Fluvius aan Elia betaalt. De 
distributienettarieven zijn een deel van de factuur die u van uw energieleverancier krijgt, naast de 
energiekost en een aantal heffingen. 
 
Hoe kwamen de distributienettarieven voor 2022 tot stand? 
In lijn met de tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024 hebben wij op 8 oktober 
2021 het toegelaten inkomen vastgelegd van de distributienetbeheerders voor het jaar 20221. Het 
toegelaten inkomen is het totaalbedrag dat de distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de 
distributienettarieven. De tariefmethodologie legt vast hoe de distributienetbeheerders vergoed 
worden voor hun diensten en verzekert een efficiënt en kwalitatief netbeheer.  
 
Het toegelaten inkomen voor elektriciteit hebben we nadien tweemaal verlaagd: 

- een eerste keer naar aanleiding van de principiële beslissing van de Vlaamse Regering om in 
2022 147 miljoen euro beschikbaar te maken om groenestroomcertificaten op te kopen. En 
om die certificaten aan maximaal 450 euro op te kopen in plaats van 93 euro.  

― 
1 https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2021-23 
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https://www.vreg.be/sites/default/files/Tariefmethodologie/2021-2024/BESL-2021-97/tariefmethodologie_reguleringsperiode_2021-2024_v5.pdf
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- een tweede keer naar aanleiding van de principiële beslissing van de federale ministerraad 
om onder meer de federale openbaredienstverplichtingen te hervormen naar een 
bijzondere accijns. 

 
Het toegelaten inkomen voor elektriciteit vertoonde in de afgelopen 4 jaren een dalende trend. Die 
trend zet zich verder in 2022. Het toegelaten inkomen voor elektriciteit is 1,68 miljard euro. Dat is 
20% lager dan vorig jaar. Dat komt voornamelijk door de principiële beslissingen van de Vlaamse 
en federale overheden die wij in het toegelaten inkomen hebben verwerkt. Ook het toegelaten 
inkomen voor aardgas daalt met 6% ten opzichte van vorig jaar.  
 

Figuur 1. Evolutie toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas 

De distributienetbeheerders zetten het toegelaten inkomen om in tariefvoorstellen en dienen die 
voorstellen in bij de VREG. De elektriciteitsdistributienetbeheerders dienden voor 2022 twee 
tariefvoorstellen in: een voorstel voor de eerste helft van het jaar en een voorstel voor de tweede 
helft van het jaar. Want vanaf 1 juli 2022 worden de nettarieven voor elektriciteit anders 
aangerekend.  
 
Na controle van de voorstellen hebben wij de distributienettarieven voor 2022 goedgekeurd. De 
goedgekeurde nettarieven voor elektriciteit voor de tweede helft van het jaar keurden wij onder 
voorbehoud goed. Dienen de distributienetbeheerders tegen 1 maart een aangepast tariefvoorstel 
in? Dan kunnen die tarieven nog herzien worden. 
 
Wat betekent dat voor een doorsnee gezin? 
Een gezin met een tweevoudige meter, een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar en een 
gemiddelde maandpiek van 4,26 kW betaalt gemiddeld 375 euro (inclusief btw) nettarieven in 
2022. Dat is 87 euro of 19% minder dan vorig jaar. Ook de nettarieven voor aardgas dalen. Een gezin 
met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar betaalt in 2022 gemiddeld 288 euro (inclusief 
btw) of 18 euro minder dan vorig jaar.  
 
Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik betekent dat een totale 
besparing van 105 euro. Ten opzichte van 2017 is de besparing 215 euro. 
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Figuur 2. Evolutie nettarieven gezin (elektriciteitsverbruik = 3.500 kWh en gemiddelde maandpiek = 4,26 kW; 
aardgasverbruik = 23.260 kWh – incl. btw)  

Sinds de reguleringsperiode 2017-2020 zijn de distributienettarieven continu gedaald. Die evolutie 
zet zich in deze reguleringsperiode door. De daling van de nettarieven voor elektriciteit in 2022 
komt vooral door de maatregelen van de Vlaamse en federale overheden tegen de hoge 
energieprijzen. 
 
Nettarieven voor bedrijven 
Ook de nettarieven voor bedrijven dalen in 2022 voor elektriciteit en aardgas: 

- Een kmo op laagspanning met een elektriciteitsverbruik van 30 MWh per jaar en een 
gemiddelde maandpiek van 15 kW betaalt 1.054 euro minder ten opzichte van vorig jaar. 

- Een kmo met een aardgasverbruik van 116.280 kWh per jaar betaalt 58 euro minder ten 
opzichte van vorig jaar. 

- De nettarieven voor bedrijven op middenspanning dalen met 12%. In 2022 betaalt een 
bedrijf met een elektriciteitsverbruik van 160 MWh per jaar, een toegangsvermogen van 
105 kVA en maandpieken van gemiddeld 85 kW gemiddeld 5.939 euro nettarieven. 

 
Niet-periodieke tarieven 2022 
We hebben ook de aansluittarieven en de tarieven voor de diensten op aanvraag van netgebruikers 
voor 2022 vastgelegd. De distributienetbeheerders hebben de bedragen voor werken op 
laagspanning en op lage gasdruk geactualiseerd op basis van recente dossierkosten, vereenvoudigd 
en geherstructureerd. Dat laat hen toe om de tarieven voor veelgevraagde werken meer 
klantvriendelijk voor te stellen. De overige niet-periodieke tarieven stijgen met 2,7% ten opzichte 
van 2021.  
 
Nieuwe nettarieven vanaf 1 juli 2022 
Op 1 juli 2022 voeren we de nieuwe nettarieven voor elektriciteit in. Naast grote bedrijven betalen 
ook gezinnen en kmo’s vanaf dan een capaciteitstarief. Zo voorzien we een toekomstgericht kader 
voor wie investeert in een warmtepomp of elektrische wagen. Wie het gebruik van zijn installatie 
spreidt en slim aanstuurt, zal merkbaar besparen op de factuur. Door het elektriciteitsdistributienet 
niet overmatig te belasten, worden bijkomende investeringen vermeden en blijven de nettarieven 
voor iedereen op termijn betaalbaar. 
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Alle informatie over de nieuwe nettarieven vindt u op onze website.  
 
Met een brede informatiecampagne brengen we gezinnen en kmo’s in het voorjaar van 2022  
verder op de hoogte. We actualiseren in de komende maanden ook onze simulator nieuwe 
nettarieven en breiden de mogelijkheden ervan uit. 
 
Waar vindt u de distributienettarieven 2022? 
Een overzicht van de nettarieven per distributienetbeheerder vindt u op onze website. 
 
Vanaf de januari-update kan u ook de elektriciteits- en aardgasprijs voor uw specifieke situatie 
berekenen via de V-test®.  
 
 
Meer informatie over dit persbericht: 
Leen Vandezande, Woordvoerder 
02/897.27.49, leen.vandezande@vreg.be 

            www.vreg.be  

 
VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, 
informeren en adviseren. 
 
VREG Energie wijzer 

https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/
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