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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

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 24 augustus 2016 met betrekking tot het vaststellen van de 
tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 
2017-2020 (BESL-2016-09); zoals gewijzigd bij beslissingen van 6 juli 2018 (BESL-2018-23), 20 
september 2018 (BESL-2018-73) en 21 juni 2019 (BESL-2019-24);1 

Gezien de overeenkomsten die de VREG en de distributienetbeheerders conform art. 4.1.31, §1 
van het Energiedecreet hebben afgesloten, waarmee de procedures voor het overleg voorafgaand 
aan de openbare raadpleging over het ontwerp van tariefmethodologie voor distributie 
elektriciteit en aardgas, vastgelegd zijn; 

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn in 
de documentendatabank van de VREG2; 

Overwegende dat de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas voor de 
reguleringsperiode 2017-2020, afloopt op 31 december 2020; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig de artikelen 3.1.3, eerste lid, 2° en 3.1.4, §2, 12° van 
het Energiedecreet bevoegd is om in Vlaanderen distributienettarieven voor elektriciteit en 
aardgas goed te keuren en hiervoor de berekeningsmethodes vast te stellen, volgens 
transparante criteria, met inbegrip van het nemen van overgangsmaatregelen hierover, 
overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet; 

Overwegende dat conform art. 4.1.30, §1 Energiedecreet de VREG een tariefmethodologie voor 
de reguleringsperiode 2021-2024 opstelt om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te 
bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die de 
distributienetbeheerders in staat stelt de noodzakelijke investeringen in hun distributienetten uit 
te voeren;  

Overwegende dat artikel 3.1.8, tweede lid, 5° van het Energiedecreet voorziet dat tot de 
bevoegdheden van de raad van bestuur, waarvoor geen delegatie mogelijk is, het vaststellen en 
bepalen van de tariefmethodologie behoort, overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in 
Afdeling XII van Hoofdstuk I van Titel VI van het Energiedecreet; 

Overwegende dat uit artikel 4.1.31, §1 van het Energiedecreet volgt dat de VREG het ontwerp van 
tariefmethodologie uitwerkt die de distributienetbeheerders moeten gebruiken voor het 
opstellen van hun tariefvoorstellen, na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg 
met de distributienetbeheerders; 

Overwegende dat er diverse overlegvergaderingen tussen de VREG en de 
distributienetbeheerders voorafgaand aan de publieke consultaties over het ontwerp van 
tariefmethodologie voorgesteld en belegd zijn, met ruimte voor overleg over alle door de 
distributienetbeheerders en de VREG gewenste agendapunten; 
― 
1 https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2017-2020  
2 http://www.vreg.be/nl/documenten-databank  
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Overwegende dat de niet-vertrouwelijke stukken met betrekking tot het voorafgaandelijk overleg 
terug te vinden zijn op de website3 van de VREG;  

Overwegende dat de VREG de tariefmethodologie opgesteld heeft met inachtneming van artikel 
4.1.30/1 van het Energiedecreet en van de richtsnoeren vermeld in artikel 4.1.32, §1 van 
datzelfde Energiedecreet; 

Overwegende dat over het ontwerp van tariefstructuur een 1ste consultatie georganiseerd is die 
liep van 20 juni 2016 t.e.m. 30 september 2016 (CONS-2016-054); dat de consultatie op 20 juni 
2016 werd gepubliceerd op de website van de VREG en vervolgens op 24 juni werd toegelicht op 
een seminarie, waarvan de presentatie op de website is gepubliceerd; dat de consultatie op 21 
juni 2016 via de VREG-nieuwsbrief algemeen bekend werd gemaakt; dat aan belanghebbenden 
gevraagd werd om hun eventuele reacties op de consultatie schriftelijk over te maken; dat de 
VREG het voorgestelde ontwerp op een transparante wijze toegelicht heeft in een begeleidende 
consultatienota die eveneens op 20 juni 2020 gepubliceerd werd; dat de VREG hierover een 
consultatieverslag (RAPP-2017-015) heeft opgemaakt; dat ruim 108 zienswijzen verkregen werden 
van 43 belanghebbenden; dat het consultatieverslag op 19 januari 2017 gepubliceerd is op de 
website van de VREG; dat dit consultatieverslag (RAPP-2017-01) integraal deel uitmaakt van de 
huidige beslissing; 

Overwegende dat over het ontwerp van tariefstructuur voor grotere bedrijven en industrie, een 
2ste consultatie georganiseerd is, die liep van 28 januari 2019 t.e.m. 11 maart 2019 (CONS-2019-
016); dat de consultatie op 28 januari 2019 werd gepubliceerd op de website van de VREG; dat de 
consultatie op 31 januari 2016 via de VREG-nieuwsbrief algemeen bekend werd gemaakt; dat aan 
belanghebbenden gevraagd werd om hun eventuele reacties op de consultatie schriftelijk over te 
maken; dat de VREG het voorgestelde ontwerp op een transparante wijze toegelicht heeft in een 
begeleidende consultatienota die eveneens op 28 januari 2019 gepubliceerd werd; dat de VREG 
hierover een consultatieverslag (RAPP-2020-067) heeft opgemaakt; dat ruim 27 zienswijzen 
verkregen werden van 18 belanghebbenden; dat het consultatieverslag op 4 mei 2020 
gepubliceerd is op de website van de VREG; dat dit consultatieverslag (RAPP-2020-06) integraal 
deel uitmaakt van de huidige beslissing;  

Overwegende dat over het ontwerp van tariefstructuur voor gezinnen en kleine bedrijven, een 3ste 
consultatie georganiseerd is, die liep van 5 september 2019 t.e.m. 16 oktober 2019 (CONS-2019-
028); dat de consultatie op 5 september 2019 werd gepubliceerd op de website van de VREG; dat 
de consultatie op 6 september 2019 via de VREG-nieuwsbrief algemeen bekend werd gemaakt; 
dat aan belanghebbenden gevraagd werd om hun eventuele reacties op de consultatie schriftelijk 
over te maken; dat de VREG het voorgestelde ontwerp op een transparante wijze toegelicht heeft 
in een begeleidende consultatienota die eveneens op 5 september 2019 gepubliceerd werd; dat 
de VREG bovendien een presentatie heeft gegeven aan een stuurgroep9 (4 september 2019) en 
een ruimer belanghebbendenforum (5 september 2019), en die eveneens op de website 
gepubliceerd werd; dat de VREG hierover een consultatieverslag (RAPP-2020-0710) heeft 
opgemaakt; dat ruim 40 zienswijzen verkregen werden van 45 belanghebbenden; dat het 

― 
3 https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024  
4 http://www.vreg.be/nl/document/cons-2016-05  
5 https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2017-01  
6 http://www.vreg.be/nl/document/cons-2019-01   
7 https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2020-06  
8 http://www.vreg.be/nl/document/cons-2019-02   
9 Aan deze stuurgroep, opgericht om de hervorming van de tariefstructuur mee op te volgen, namen o.a. een aantal 

belangenorganisaties deel.  
10 https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2020-07  
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consultatieverslag op 4 mei 2020 gepubliceerd is op de website van de VREG; dat dit 
consultatieverslag (RAPP-2020-07) integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing; 

Overwegende dat over het ontwerp van de tariefmethodologie incl. het ontwerp van 
tariefstructuur, een 4de consultatie georganiseerd is die liep van 4 mei t.e.m. 18 juni 2020 (CONS-
2020-0311); dat de consultatie op 4 mei 2020 werd gepubliceerd op de website van de VREG en op 
die dag toegelicht op een live webinar, waarvan de presentatie en de opname aan de consultatie 
op de website werd toegevoegd12; dat de consultatie op 5 mei 2020 via de VREG-nieuwsbrief 
algemeen bekend werd gemaakt; dat aan belanghebbenden gevraagd werd om hun eventuele 
reacties op de consultatie schriftelijk over te maken; dat de VREG het voorgestelde ontwerp op 
een transparante wijze toegelicht heeft in een begeleidende consultatienota die eveneens op 4 
mei 2020 gepubliceerd werd op de website van de VREG; dat de VREG hierover een 
consultatieverslag (RAPP-2020-1713) heeft opgemaakt; dat ruim 126 zienswijzen verkregen 
werden van 29 belanghebbenden; dat het consultatieverslag (RAPP-2020-17) integraal deel 
uitmaakt van de huidige beslissing en samen met deze beslissing gepubliceerd wordt op de 
website van de VREG;  

Overwegende dat de VREG zich het recht voorbehoudt passende maatregelen te nemen indien hij 
later zou vaststellen dat bepaalde door de distributienetbeheerders aangeleverde gegevens niet 
correct of niet waarheidsgetrouw werden gerapporteerd; 

Overwegende dat uit deze beslissing, en dan meer bepaald uit wat met deze beslissing wordt 
vastgesteld, geenszins rechten kunnen worden geput naar latere beslissingen toe, en evenmin 
garanties dat wat nu vastgesteld wordt ook later nog zal worden vastgesteld; 

Overwegende dat uit artikel 4.1.33, §4 van het Energiedecreet volgt dat de VREG de 
tariefmethodologie te allen tijde op eigen initiatief kan wijzigen; 

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. 

 

― 
11 http://www.vreg.be/nl/document/cons-2020-03  
12 https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024  
13 https://www.vreg.be/nl/document/rapp-2017-17  



 




