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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 (arrest nr. 5/2021)1 (hierna: 
arrest van het Grondwettelijk Hof); 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid (hierna: Energiedecreet); 

Gelet op het decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 
betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde 
decreet; 

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 13 augustus 2020 met betrekking tot het vaststellen van de 
tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 
2021-2024 (BESL-2020-31);2 

Gezien de beslissing van de VREG van 11 december 2020 met betrekking tot de wijziging van de 
beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen 
van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de 
reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2020-86);3 

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn in 
de documentendatabank van de VREG4; 

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 opgesteld heeft 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 de VREG de mogelijkheid heeft om de tariefmethodologie op eigen initiatief te 
wijzigen; 

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; 

― 
1 https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n.pdf  
2 https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024  
3 https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2020-86.pdf  
4 http://www.vreg.be/nl/documenten-databank  

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n.pdf
https://www.vreg.be/nl/tariefmethodologie-2021-2024
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2020-86.pdf
http://www.vreg.be/nl/documenten-databank
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Overwegende dat de VREG op 13 augustus 2020 de tariefmethodologie met betrekking tot het 
vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de 
reguleringsperiode 2021-2024 vastgesteld heeft; 

Overwegende dat de VREG op 8 december 2020 de tariefmethodologie voor distributie 
elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024 een eerste maal gewijzigd 
heeft, overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet en Energiebesluit; 

Overwegende dat de VREG met deze beslissing uitvoering geeft aan de relevante bepalingen van 
het arrest van het Grondwettelijk Hof , waarbij onder punt B.10.3. gesteld wordt dat: 

“B.10.3. De voortzetting van het prosumententarief vindt haar bestaansreden in de tijdelijke 
instandhouding van het vermelde compensatiemechanisme. 

Aangezien artikel 31 aldus onlosmakelijk verbonden is met het vernietigde artikel 42 van het 
bestreden decreet, dient het eveneens te worden vernietigd. 

Er is geen aanleiding om in te gaan op het eerste middel in de zaak nr. 7295, aangezien het 
onderzoek van dat middel niet tot een ruimere vernietiging zou kunnen leiden. 

Om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor 
de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken, handhaaft het Hof de 
gevolgen van de vernietigde bepaling met toepassing van artikel 8, derde lid, van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 voor wat de vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het 
Belgisch Staatsblad gefactureerde bedragen betreft. Er is geen aanleiding om de gevolgen ook 
voor een periode in de toekomst te handhaven.” 

Overwegende dat het arrest van het Grondwettelijk Hof onder meer het artikel 31 van het 
decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de 
uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet, 
vernietigt, dat aldus luidde als volgt: 

“Art. 31. Aan titel IV, hoofdstuk I, afdeling XII, onderafdeling II, van hetzelfde decreet, wordt 
een artikel 4.1.30/1 toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 4.1.30/1. In afwijking van artikel 4.1.31, § 3, 2°, is gedurende een periode van 15 jaar na 
indienstneming van de installatie voor prosumenten met een installatie die uiterlijk in dienst 
genomen is op 31 december 2020, de tariefdrager het vermogen van de installatie uitgedrukt 
in kilowatt of in het geval van een installatie op basis van zonne-energie het maximale AC-
vermogen van de omvormer uitgedrukt in kilowatt. Indien de nettoafname van de prosument 
tussen twee afrekeningsfacturen groter is dan 0 kWh, wordt voor dat gedeelte van de afname 
de tariefdrager bepaald op afname uitgedrukt in kilowattuur. 

De prosument met een installatie die uiterlijk in dienst genomen is op 31 december 2020 heeft 
echter op elk gewenst moment de mogelijkheid om voor de periode van 15 jaar na 
indienstneming van de installatie onherroepelijk te kiezen voor een door de VREG bepaalde 
tariefstructuur, al dan niet met een andere tariefdrager, die gebaseerd is op de werkelijke 
afname. Deze wordt dan van toepassing na de eerstvolgende meteropname na de aanvraag bij 
de distributienetbeheerder. 

Onverminderd hetgeen bepaald is in het eerste en het tweede lid, kan de prosument met een 
installatie die uiterlijk in dienst genomen is op 31 december 2020, op elk gewenst moment 
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onherroepelijk kiezen voor een derde door de VREG te bepalen tariefstructuur, al dan niet met 
een andere tariefdrager. Deze wordt dan van toepassing na de eerstvolgende meteropname 
na de aanvraag bij de distributienetbeheerder. 

Onverminderd hetgeen bepaald is in het eerste en het tweede lid, bepaalt de VREG de 
tariefdrager voor de kosten van de activiteit van het meten, inbegrepen de verzameling, 
validatie en transmissie van de gemeten data.".” 

Overwegende dat de VREG wettelijk verplicht is om de tariefmethodologie 2021-2024 aan te 
passen om deze te conformeren aan het arrest van het Grondwettelijk Hof; 

Overwegende dat de VREG niet gehouden is om de procedure voor het opstellen en wijzigen van 
de tariefmethodologie zoals vermeld in artikel 4.1.31 van het Energiedecreet te volgen, omdat 
met deze beslissing louter uitvoering wordt gegeven aan het arrest van het Grondwettelijk Hof.  
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BESCHIKKEND GEDEELTE 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 met betrekking tot het vaststellen van 
de tariefmethodologie voor distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de 
reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2020-31), zoals gewijzigd bij beslissing van 11 december 
2020 (BESL-2020-86), wordt als volgt gewijzigd: 

HOOFDDOCUMENT:  

In par. 8.2:  schrapping van “, nog gebaseerd op de tariefstructuur in de tariefmethodologie 2017-
2020” in de laatste alinea. 

In par. 10.1.1:  in tabel 9 Klantengroepen elektriciteit 2021 schrapping van “en de prosumenten 
die standaard tot deze klantengroep behoren krachtens Energiedecreet art. 4.1.30/1.” in de 
omschrijving van de klantengroep ‘Prosumenten met terugdraaiende teller’. 

In par. 10.2.2.1.1: schrapping van voetnoot 126 (“Van toepassing voor 2021. Bij overgang naar 
nieuwe tariefstructuur in 2022 wijzigt dit, nl. er moet bij prosumenten met terugdraaiende teller 
dan ook rekening gehouden worden met een vaste term”). 

Schrapping van par. 10.2.2.1.2 “Afname door prosumenten met digitale meter in 2019-2020 
(tariefmethodologie 2017-2020)” en van par. 10.2.2.1.3 “Afname door prosumenten in 2021”. 

In par. 10.2.2.2:  schrapping van “Zoals vermeld in par. 8.2 wordt de tariefstructuur van 2020 nog 
aangehouden in 2021 alvorens over te gaan op een nieuwe tariefstructuur“ en vervanging van de 
woorden “D.w.z. dat er” door “Er is” en schrapping van het woord “is” tussen de woorden 
“injectietarief” en “voor”. 

In par. 11.1.1:  schrapping in tabel 11 Klantengroepen elektriciteit 2022-2024 bij Trans LS van de 
indeling in de categorieën ‘piekmeting’, ‘prosumenten met terugdraaiende teller’ en 
‘prosumenten met keuze voor tarifering o.b.v. werkelijke afname’.  

In dezelfde tabel schrapping bij LS bij de categorie met piekmeting van “, voor zover zij niet 
behoren tot de klantengroep prosumenten met terugdraaiende teller of de klantengroep 
prosumenten met tarifering o.b.v. werkelijke afname“, schrapping bij de categorie prosumenten 
met terugdraaiende teller van “en prosumenten waarvan de aansluiting is uitgerust met een 
meetinstallatie die een piekmeting toelaat die standaard tot deze klantengroep behoren 
krachtens art. 4.1.30/1 eerste lid Energiedecreet” en schrapping van de categorie ‘prosumenten 
met keuze voor tarifering o.b.v. werkelijke afname’. 

Schrapping van par. 11.2.4.1 Algemeen. 

In de nieuwe par. 11.2.4.1, voorheen par. 11.2.4.2, Tariefstructuur prosumenten afname 2022-
2024: schrapping van tabel 15 en vervanging door volgende tabel: 
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Type meter Indeling prosument in 
klantengroep (Tabel 11) 

Tariefstructuur afname 

LS: Terugdraaiende 
klassieke meter 
(Ferrarismeter) 

Prosumenten met 
terugdraaiende teller  

Volgens tariefstructuur LS klassieke meter in 
‘Tabel 13 Tariefstructuur periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven voor 
afname 2022-2024’ o.b.v. netto afname 
(kWh>0) plus prosumententarief met 
tariefdrager het installatie-vermogen of het 
maximale AC-vermogen van de omvormer5  
(kW). 

TRLS, LS: Piekmeting TRLS of LS piekmeting  Volgens Tabel 13 Tariefstructuur periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven voor 
afname  

In dezelfde paragraaf: schrapping van “Na ontvangst door de distributienetbeheerder van een 
aanvraag door een prosument om overeenkomstig de bepalingen in Artikel 4.1.30/1 van het 
Energiedecreet onherroepelijk over te gaan naar een andere tariefstructuur, zet de 
distributienetbeheerder de klant over op het moment van de eerstvolgende meteropname in het 
kader van een afrekening”. 

In de nieuwe par. 11.2.4.2 , voorheen 11.2.4.3, Tariefstructuur prosumenten injectie 2022-2024:  
schrapping van “Rekening houdend met het voorgaande (par. 11.2.4.1), kan de tariefstructuur 
injectie in Tabel 14 enkel van toepassing zijn voor een bepaalde categorie van prosumenten, 
overeenkomstig de bepalingen in artikel 4.1.30/1 van het Energiedecreet. Dit wordt weergegeven 
in Tabel 16”. In de voetnoot 157 van de tariefmethodologie worden de woorden “rekening 
houdende met de uitkomst van het arrest van het Grondwettelijk Hof in de procedure (Decreet 
Digitale Meters) met rolnummer 7295, evenals” geschrapt. 

In dezelfde paragraaf: vervanging van tabel 16 (Tariefstructuur periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven voor injectie prosumenten op TRLS en LS 2022-2024) door 
volgende tabel: 

 

― 
5 Bij twee of meer omvormers of generatoren in parallel is het tarief functie van de som van hun vermogens. Indien het 

maximaal AC-vermogen niet gekend is door de distributienetbeheerder in kVA dient het maximaal AC-vermogen 
uitgedrukt in kW te worden gehanteerd. 
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Type meter Indeling prosument in 
klantengroep (Tabel 11) 

Tariefstructuur injectie 

LS: Terugdraaiende 
klassieke meter 
(Ferrarismeter) 

Prosumenten met 
terugdraaiende teller  

n.v.t. 

TRLS, LS: Piekmeting TRLS of LS en piekmeting 

Volgens Tabel 14 Tariefstructuur periodieke 
elektriciteitsdistributienettarieven voor injectie 
2022-2024, Inwerkingtreding wordt voor deze 
categorie van prosumenten voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. 

In par. 11.3 (Maximumtarieven afname): bij het tweede opsommingsteken worden de woorden 
“en prosumenten met keuze voor tarifering o.b.v. werkelijke afname” geschrapt. 

In par. 11.5.3 (Verdere tarifaire verwerking):  in pt. 12 wordt de volledige tekst geschrapt met 
uitzondering van “Op het vlak van het in rekening brengen van de tariefperiodes dag/nacht, 
vereenvoudigt de berekening van het prosumententarief t.o.v. 2021”. 

BIJLAGE 7B Rapporteringsmodel tariefvoorstel 2022-2024: 
 
In tarieflijsten afname worden de TRLS-klantengroepen ‘Prosumenten met terugdraaiende teller 
(conform art.4.1.30/1 Energiedecreet)’ en ‘prosumenten met tarifering o.b.v. werkelijke afname 
(conform art. 4.1.30/1 Energiedecreet)’ evenals de LS-klantengroep ‘prosumenten met tarifering 
o.b.v. werkelijke afname (art. 4.1.30/1 Energiedecreet)’ verwijderd. De hiermee gerelateerde 
berekeningen in achterliggende tabbladen worden overeenkomstig aangepast en indien mogelijk 
geschrapt. Aldus wordt in de tabbladen ‘T3’ en ‘T4’ in het deel ‘Bepaling van het aanvullende 
capaciteitstarief’ de cellen met betrekking tot en de verwijzingen naar de ‘vaste term’ geschrapt. 
 
Op de tarieflijst voor LS afname wordt bij de klantengroep ‘prosumenten met terugdraaiende 
teller (art. 4.1.30/1 Energiedecreet)’ de vermelding “(4.1.30/1 Energiedecreet)” geschrapt. In de 
naam van de LS-klantengroepen ‘standaard tariefstructuur digitale meter’ en ‘standaard 
tariefstructuur klassieke meter’ worden de woorden “standaard tariefstructuur” geschrapt. 

In de tarieflijst ‘ELEK Afname LS’ wordt onder de klantengroep ‘Prosumenten met terugdraaiende 
teller’ het deel 1 ‘Tarief voor het netgebruik (aangerekend o.b.v. de afgenomen hoeveelheid 
actieve energie ná compensatie)’ vervangen door: 
 

1     Tarieven voor het netgebruik 
1.1 Vaste term (in bedrag gelijk aan 2,50 kW x het tarief gemiddelde maandpiek 

van toepassing op LS afnemers met piekmeting) 
1.2 kWh-tarief (aangerekend o.b.v. de afgenomen hoeveelheid 

actieve energie ná compensatie) 

 

EUR/jaar 

EUR/kWhnetto 

In de tarieflijst ‘ELEK Injectie’ worden de woorden “onderhevig aan de in art. 4.1.30/1 
Energiedecreet opgelegde tariefstructuur” geschrapt. 
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Artikel 2. De beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie van het arrest van het 
Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

 

 

 

Voor de VREG 

Brussel, 5 februari 2021 
 
 
 
De voorzitter van de raad van bestuur                                                           Lid van de raad van bestuur 
 
 
 
 
 
Ronnie Belmans                                                                                                    Piet Vanden Abeele 
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