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1. Inleiding 

Artikel 3.1.3 van het Energiedecreet legt de taken van de VREG vast en bepaalt daarbij het volgende:   

Om zijn missie waar te maken, vervult de VREG de volgende taken: 

1° toezichthoudende en controlerende taken:  

[..] 

e) het toezicht houden op de zekerheid en betrouwbaarheid van de distributie netten en 
het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, alsook de kwaliteit van de dienstverlening van 
de netbeheerders, onder meer bij de uitvoering van herstellingen en onderhoud en op het 
vlak van de tijd die de beheerders van de netten nodig hebben om aansluitingen en 
herstellingen uit te voeren, 

Om deze taak uit te voeren heeft de VREG in het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas 
in het Vlaamse Gewest (TRDG) Art. 2.1.16 – Kwaliteitsrapport ingevoerd. Dit artikel legt de 
distributienetbeheerders op dat ze jaarlijks voor 1 april een verslag moeten overmaken aan de 
VREG waarin de kwaliteit van de dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar wordt beschreven.  

Het verslag wordt opgesteld volgens een rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG. Dit 
rapporteringsmodel werd in het verleden in de beslissing “de Beslissing van de Vlaamse 
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 11 mei 2004 met betrekking tot de 
vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch 
Reglement Distributie Gas” (BESL-2004-33) vastgelegd.  

 

2. Analyse  

De VREG wenst in de toekomst op een meer coherente en dynamische manier toezicht te houden 
op de netbeheerder. Het rapporteringsmodel ligt dan ook beter vervat in een mededeling, dan in 
een individuele beslissing. Een mededeling is een instrument waarbij bepaalde interpretaties 
kunnen worden meegegeven, en laat meer ruimte voor wijzigingen en bijsturing. 

Via onderhavige beslissing wordt dan ook de beslissing “BESL-2004-33” formeel opgeheven. De 
mededeling MEDE-2021-02 vervangt dan ook inhoudelijk integraal het rapporteringsmodel uit de 
opgeheven beslissing BESL-2004-33.  
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Enig artikel. Om de “de Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt van 11 mei 2004 met betrekking tot de vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld 
in artikel I.1.2.3 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas” (BESL-2004-33) met ingang 
van 2 maart 2021 formeel op te heffen en inhoudelijk te vervangen door de Mededeling MEDE-
2021-02. 

Voor de VREG 

Brussel, 2 februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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