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Sint-Joost-ten-Node, 27 juni 2022 

 
De VREG stelt de invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit, 
waaronder het capaciteitstarief, voor een laatste keer uit naar 1 januari 
2023. 

Wat heeft de VREG beslist? 

De VREG heeft beslist over een wijziging van de huidige tariefmethodologie. Met die 
tariefmethodologie legt de VREG de distributienettarieven voor de jaren 2021-2024 vast. 

De VREG stelt de invoering van de nieuwe nettarieven voor elektriciteit met 6 maanden uit naar 1 
januari 2023. De huidige nettarieven voor elektriciteit blijven van toepassing tot eind 2022.  

De VREG legt ook duidelijke tussentijdse doelstellingen vast voor Fluvius. Haalt Fluvius die niet, 
dan kan de VREG boetes opleggen. 

Wat ging aan die beslissing vooraf? 

Volgens de tariefmethodologie moest Fluvius de nieuwe nettarieven voor elektriciteit invoeren op 
1 juli 2022.  

De VREG stelde dit voorjaar vast dat Fluvius geen kwalitatieve implementatie in de 
marktsystemen kon garanderen tegen die datum. Zowel Fluvius als FEBEG stelden daarom een 
uitstel van 6 maanden voor. Om de continuïteit van de marktwerking niet in het gedrang te 
brengen, zag de VREG zich genoodzaakt om kort voor de geplande invoerdatum dat verzoek te 
overwegen.  

De VREG organiseerde daarover afgelopen maand een openbare raadpleging. De wettelijk 
bepaalde procedure voor het opstellen en wijzigen van de tariefmethodologie vereist dat. De 
VREG heeft nu een beslissing genomen.  

Hoe gaat het nu verder? 

De VREG volgt de verdere implementatie van de nieuwe nettarieven in de marktsystemen 
nauwgezet op.  

De VREG gaat samen met Fluvius en FEBEG gezinnen en kmo’s voorbereiden op de wijziging in 
hun elektriciteitsfactuur. Een brede communicatiecampagne volgt in het najaar.  

Meer weten? 

- Verslag openbare raadpleging 
- Nettarieven 2022 
- Landingspagina nieuwe nettarieven 

    Persbericht 
 

https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2022-14
https://www.vreg.be/nl/hoeveel-bedragen-mijn-distributienettarieven
https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
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Meer informatie over dit persbericht: 

Leen Vandezande, Woordvoerder 
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://twitter.com/vreg_be
https://www.facebook.com/energiegidsVREG
https://www.linkedin.com/company/vreg

