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 Brussel, 22 december 2006 
 
 
 
 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: AP/KG/ 
 
Uw contactpersoon: Katrien Gielis | Tel: 02/553.13.71 | Email: katrien.gielis@vreg.be 
 
Betreft: Maandelijkse marktrapportering aan de VREG vanaf 2007 
 
 
Geachte Mevrouw, geachte Heer 
 
De VREG vraagt maandelijks een aantal cijfergegevens op bij de leveranciers en netbeheerders. Op 
basis van deze cijfergegevens worden een aantal marktstatistieken berekend. Via de publicatie van 
deze statistieken op haar website wil de VREG de transparantie op de markt verhogen. De VREG is 
immers het best geplaatst om een globaal beeld te verzamelen van de Vlaamse energiemarkt. 
Daarnaast worden de marktgegevens gebruikt om te antwoorden op vragen van ondermeer de 
Europese Commissie en om adviezen van de VREG te onderbouwen. De VREG levert ook input aan de 
indexcommissie.  
 
Huidige aanpak 
De huidige werkwijze voor de verzameling en verwerking van de marktstatistieken werd opgestart in 
januari 2004. Zoals beloofd bleef deze methodiek grotendeels ongewijzigd gedurende 3 jaren. 
Bedoeling was om, onder andere via het gebruik van modelformulieren, de bevraging te 
systematiseren bij zowel de VREG als bij de marktpartijen en af te stappen van ad hoc bevragingen.  
 
De huidige aanpak heeft haar nut zeker bewezen maar kent een aantal knelpunten: 

- Het onderscheid standaardleverancier versus nieuwe leverancier is niet meer eenduidig te 
maken na de overname van Luminus door SPE.  

- Er zijn interpretatieverschillen over de definitie van een huishoudelijke afnemer. 
- De cijfers van (standaard)leveranciers wijken soms af van de cijfers van de netbeheerders. 

Ook worden ex post regelmatig correcties doorgestuurd wat leidt tot aanpassingen en 
voetnoten op de website.  

- De huidige gegevens laten niet toe om op een aantal relevante vragen van de Europese 
Commissie te antwoorden.  

- In de toekomst kan een distributienetgebruiker per toegangspunt op spanningen hoger dan of 
gelijk aan 30 kV (distributienet Elia) meerdere leveranciers met een geldige 
leveringsvergunning aanduiden, behalve voor injectiepunten of wanneer de levering op dit 
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toegangspunt door de distributienetbeheerder gebeurt. Hierover moeten afspraken gemaakt 
worden.  

 
Nieuwe aanpak 
Om het hoofd te bieden aan deze knelpunten, zal de VREG de rapportering vanaf 2007 enigszins 
aanpassen. Hierover werd eind november 2006 overleg gepleegd met Synergrid, FEBEG en EnerPlus. 
Synergrid, FEBEG en Elia hebben hierover deze week, zoals gevraagd, feedback gegeven. Op basis 
daarvan werden de laatste knopen doorgehakt.  
 
In bijlage van deze brief vindt u de nieuwe modelformulieren die vanaf 2007 moeten gebruikt worden 
voor de rapportering. De belangrijkste aanpassingen zijn:  
 

- Nieuwe opdeling van de rapportering over het aantal toegangspunten naar 4 categorieën: 
o AMR (Automatisch uitgelezen afnemers) 
o MMR (Maandelijks uitgelezen afnemers) 
o Jaarlijks uitgelezen, huishoudelijke afnemers 
o Jaarlijks uitgelezen, niet-huishoudelijke afnemers 

Zowel de leveranciers als de netbeheerders zullen deze nieuwe opdeling gebruiken. De 
rapportering wordt hierdoor iets uitgebreider.  

- Aanpassing van de definitie van huishoudelijke afnemer: een huishoudelijke afnemer is een 
afnemer (toegangspunt) waarvan het contract onderschreven/ondertekend werd door een 
natuurlijke persoon. Volgens deze definitie wordt ook een tweede verblijfplaats beschouwd als 
een huishoudelijke afnemer, wat niet echt onlogisch is. Het is de leverancier die over deze 
informatie beschikt en deze via het binaire veld ‘residentieel/niet-residentieel’ doorgeeft aan 
de netbeheerder. Nadeel is dat deze definitie dus niet overeen komt met de definitie in het 
elektriciteitsdecreet, waar ook domiciliëring de bepalende factor is.  

- De groenrapportering valt weg voor de leveranciers. 
- Timing: cfr. infra.  

 
Welke toegangspunten worden wel opgenomen in de rapportering? 

- Enkel toegangspunten die op de eerste kalenderdag van de maand effectief beleverd worden 
door een leverancier, mogen worden opgenomen in de cijfers. Het louter ondertekenen van 
een contract is dus niet voldoende.  

- Toegangspunten voor openbare verlichting blijven behouden in de rapportering.  
- Gedropte wanbetalers worden gerapporteerd bij de ‘sociale leverancier’. 
- Toegangspunten die om een andere reden dan wanbetaling (tijdelijk) door de netbeheerder 

beleverd worden, worden gerapporteerd bij de ‘netbeheerder’. 
- SPE, Electrabel Customer Solutions, Elektriciteitsbedrijf Merksplas en Intergas Energie maken 

in hun rapportering nog steeds de opsplitsing tussen enerzijds toegewezen en anderzijds 
gecontracteerde afnemers. 

- Een MOZA-klant wordt opgenomen in de rapportering, maar wordt beschouwd als een 
gecontracteerde afnemer en dus niet als een toegewezen afnemer.  

- Afnamepunten voor hulpvoeding aan elektriciteitscentrales worden opgenomen in de 
rapportering.  

- Indien een toegangspunt op spanningen hoger dan of gelijk aan 30 kV meerdere 
leveranciers heeft, wordt dit toegangspunt opgenomen in de rapportering van elk van deze 
leveranciers en wordt het door Elia ook bij elk van deze leveranciers vermeld. Elia zal wel 
aangeven hoeveel verschillende toegangspunten er actief zijn op haar distributienet zodat ook 
dat gegeven beschikbaar is.  

 
Welke toegangspunten worden niet opgenomen in de rapportering? 

- De ‘exclusief nacht’ toegangspunten van Inter-energa. 
- Toegangspunten voor netverliezen 
- Injectiepunten  
- Niet-actieve toegangspunten  
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Timing 
In principe bezorgde u maandelijks op de vijfde kalenderdag de rapportering marktstatistieken met 
betrekking tot de eerste kalenderdag van diezelfde maand. Uit het overleg bleek dat deze rapportering 
onvermijdelijk inconsistenties bevat omwille van retroactieve aanpassingen. De VREG gaat daarom 
akkoord met een verschuiving van de rapportagedatum naar de eerste werkdag van de maand die 
volgt op de maand waarover gerapporteerd wordt.  
 
De VREG begrijpt ook dat de nieuwe rapportering onmogelijk vanaf januari kan aangeleverd worden, 
ondermeer omdat de leveranciers en netbeheerders nog andere zware projecten lopen hebben 
(vrijmaking Wallonië en Brussel, weekendtarief, …). Daarom vragen we u om voor de eerste maal 
op 1 maart 2007 te rapporteren over 1 januari en 1 februari 2007 (dus 2 rapporteringen). 
Vervolgens maakt u telkens op de eerste kalenderdag van de maand (of de eerstvolgende 
werkdag) de gegevens voor de vorige maand over. Dus op 2 april rapporteert u met betrekking tot de 
situatie op 1 maart. U rapporteert dus telkens met een maand vertraging.  
 
U hoeft in januari en februari 2007 dus NIET de gebruikelijke rapportering over te maken aan de 
VREG. De netbeheerders rapporteren uiterlijk 22 januari 2007 wel over de situatie op 31 december 
2006, met het oog op de statistieken die in samenwerking met de andere Belgische regulatoren 
worden opgesteld. 
 
Praktisch 
Mogen we u verzoeken om, gebruik makend van het modelformulier op de website, de maandelijkse 
rapportering elektronisch te versturen aan switchgegevens@vreg.be. Het is niet nodig deze 
rapportering per brief te bevestigen. Evenmin moeten andere contactpersonen bij de VREG of het 
algemene mailadres van de VREG in kopie gezet worden.  
 
Als er een leverancier vergund wordt of de markt verlaat, wordt het modelformulier voor de 
netbeheerders aangepast. Gelieve daarom steeds te vertrekken van het modelformulier op de website 
van de VREG. 
 
 
De VREG heeft in het verleden steeds getracht om af te stemmen met de andere regulatoren en zal 
dit ook blijven doen. Momenteel vraagt de CWaPE echter veel meer gegevens op dan de VREG. Ook 
de opmerking dat de bevraging deels overlapt met de ‘Jaarlijkse vragenlijst met betrekking tot de 
concurrentie-indicatoren voor de elektriciteits- en gasmarkt’ van de Federale Overheid wordt 
meegenomen.  
 
We wensen u alvast een prettige eindejaarsperiode toe en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Hopelijk mogen we ook in 2007 rekenen op uw medewerking om de VREG toe te laten betrouwbare 
en actuele marktstatistieken op te stellen. 
 
 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 
 
 
 
Bijlage(n): ‘modelformulier leveranciers’ #42746-versie 2 
  ‘modelformulier standaardleveranciers ’ #42738-versie 2 
  ‘modelformulier netbeheerders’ #42736-versie 2 


