
 

 

van de VREG van 15/12/2020 

met betrekking tot wijziging van de beslissing van de VREG van 16 juni 2020 tot 

goedkeuring van het datatoegangscontract en de dienstencatalogus   
 
 

    Beslissing 
 

BESL-2020-89 
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Gelet op artikel 3.1.4, §2, 6° en artikel 4.2.1 van het decreet houdende algemene bepalingen 
betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 (hierna: ‘Energiedecreet’);  

Gelet op de artikelen 1.2.4, 5.3.4, 5.3.9 en 5.3.10 van het Technisch Reglement voor de Distributie 
van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 20 september 2019 (hierna: ‘TRDE’), goedgekeurd door 
de VREG bij beslissing BESL-2019-60 en de artikelen 1.2.4, 5.3.4, 5.3.9 en 5.3.10 van het Technisch 
Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 20 september 2019 (hierna: 
‘TRDG’), goedgekeurd door de VREG bij beslissing BESL-2019-61;  

Gezien de beslissing van de VREG van 16 juni 2020 tot goedkeuring van het datatoegangscontract 
en de dienstencatalogus (BESL-2020-27); 

Gezien de aanvraag van de distributienetbeheerders van 8 december 2020 tot goedkeuring van 
wijzigingen aan de bijlage bij het datatoegangscontract, meer bepaald de dienstencatalogus; 

Overwegende dat in het datatoegangscontract en in de ter goedkeuring voorliggende 
dienstencatalogus nadere voorwaarden worden opgenomen voor het op een geautomatiseerde en 
gestructureerde wijze verkrijgen van meetgegevens voor informatieve doeleinden;  

Overwegende dat wijzigingen aan de voorwaarden voor het op een geautomatiseerde en 
gestructureerde wijze verkrijgen van meetgegevens voor informatieve doeleinden transparant, 
niet-discriminerend en evenredig moeten zijn, evenals conform de Vlaamse energieregelgeving 
moeten zijn.  
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1. Inleiding 

1.1 Voorwerp van deze beslissing 

Het voorwerp van deze beslissing betreft de dienstencatalogus. De dienstencatalogus is een bijlage 
bij het datatoegangscontract. Het datatoegangscontract definieert de dienstencatalogus als “een 
door de distributienetbeheerders gepubliceerde catalogus, die alle diensten die mogelijk zijn voor 
een toegangspunt met betrekking tot de behandeling en uitwisseling van gegevens beschrijft”. 
Beide werden voor het eerst door de VREG goedgekeurd bij beslissing BESL-2020-27. Het 
datatoegangscontract op zich blijft ongewijzigd. 

1.2 Voorafgaand traject 

De distributienetbeheerders willen enkele wijzigingen doorvoeren aan de dienstencatalogus. 
Tussen 5 november en 20 november 2020 werd door hen een consultatie georganiseerd, waarbij 
belanghebbenden opmerkingen op de voorgestelde wijzigingen konden doorgeven.  

Op 28 oktober 2020 maakten de distributienetbeheerders de aangepaste versie van de 
dienstencatalogus over aan de VREG, samen met de lijst met opmerkingen van de 
belanghebbenden, evenals de reactie van de distributienetbeheerders daarop. Na publicatie van 
deze beslissing zullen de distributienetbeheerders gehouden zijn deze opmerkingen en reacties te 
publiceren op hun website. 

Daarop maakten wij op 7 december 2020 onze opmerkingen bij de dienstencatalogus over aan de 
distributienetbeheerders. Onze opmerkingen hadden betrekking op de bepalingen in de 
dienstencatalogus die onze bevoegdheid inzake distributienettarieven inzake datadiensten 
doorkruisten. Dit leidde tot aanpassingen aan de dienstencatalogus, waarbij alle bepalingen m.b.t. 
tarifaire aspecten werden geschrapt.  

Op 8 december 2020 maakten de distributienetbeheerders ons de finale dienstencatalogus over 
ter goedkeuring. Dit is het voorwerp van deze beslissing.  
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2. Analyse 

2.1  Toetsingscriteria 

In geval van een goedkeuringsbevoegdheid gaat de goedkeurende overheid na of de goed te keuren 
akte overeenstemt met de regelgeving en conform het algemeen belang is.  

Concreet houdt dit in dat we nagaan of de ter goedkeuring voorliggende dienstencatalogus conform 
de Vlaamse energieregelgeving is, alsook of de erin vervatte voorwaarden voor datatoegang 
transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn.1  

In het licht daarvan maakten we in een voorafgaand traject opmerkingen op een eerdere 
tekstversie van de dienstencatalogus over aan de distributienetbeheerders, hetgeen leidde tot 
aanpassingen van de tekst, en finaal tot redactie van het ter goedkeuring voorliggende 
dienstencatalogus.  

2.2 Beoordeling 

De ter goedkeuring voorliggende wijzigingen aan de dienstencatalogus zijn conform de Vlaamse 
energieregelgeving en de erin vervatte voorwaarden voor datatoegang zijn transparant, niet-
discriminerend en evenredig. 

― 
1 Zie o.m. art. 1.2.4, §3, derde lid TRDE en TRDG van 20 september 2019. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De vraag van de distributienetbeheerders tot wijziging van de dienstencatalogus, zoals 
goedgekeurd door de VREG bij beslissing van 16 juni 2020 (BESL-2020-27), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. De beslissing van de VREG van 16 juni 2020 (BESL-2020-27) met betrekking tot de 
goedkeuring van het datatoegangscontract en de dienstencatalogus wordt als volgt gewijzigd: 

- De dienstencatalogus in bijlage wordt vervangen door deze bijlage (“Dienstencatalogus 
versie 15 december 2020”) 

Artikel 3. Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

Voor de VREG 

Brussel, 15 december 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
 
Bijlage: Dienstencatalogus (versie 15 december 2020) 
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