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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna VREG), 

Gelet op art. 3.1.8 en 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 
betreffende het energiebeleid (hierna Energiedecreet); 

Gelet op het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit van 28 juni 2013 (hierna 
TRPV); 

Gezien het consultatiedocument van de VREG van 3 februari 2020 met betrekking tot de 
herziening van het TRPV in het Vlaamse Gewest (CONS-2020-01); 1 

Gezien het consultatieverslag van de VREG van 29 mei 2020 (RAPP-2020-09) inzake het verslag 
van de consultatie CONS-2020-01 met betrekking tot de herziening van het TRPV: 

Overwegende dat, om de redenen vermeld in het consultatiedocument CONS-2020-01, het TRPV 
herzien moest worden; 

Overwegende dat de VREG hiertoe uitgebreid overleg pleegde op het beleidsplatform van 30 
september 2019, dat voorstellen met de beheerder van het Plaatselijk Vervoernet besproken 
werden, en een consultatie over een voorstel van tekst georganiseerd werd via het 
consultatiedocument CONS-2020-01; 

Overwegende dat de goedkeuring van de technische reglementen tot de bevoegdheden van de 
raad van bestuur van de VREG behoort (artikel 3.1.8, lid 2, 5° Energiedecreet); 

― 
1 https://www.vreg.be/nl/document/cons-2020-01 

https://www.vreg.be/nl/document/cons-2020-01
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest, 
gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren. 

Artikel 2. Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet Plaatselijk Vervoernet zoals herzien bij 
beslissing van de VREG van 21 juni 2013, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 
juni 2013 houdende goedkeuring van het Technisch Regelement Plaatselijk Vervoernet van 
Elektriciteit in het Vlaamse Gewest, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 29 oktober 2013, 
wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van deze beslissing. 

Artikel 3. Deze beslissing treedt de tiende dag na de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad 
in werking. 

 

Voor de VREG 

Brussel, 29 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ronnie Belmans 
De voorzitter van de raad van bestuur           Lid van de raad van bestuur 
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