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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

 

Gelet op de artikelen 3.1.3, 2° en 3.1.4, § 2 van het Energiedecreet; 
 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 

 
Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur; 

 

Overwegende dat de bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas 
overeenkomstig de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 

op 1 juli 2014 overgegaan is van het federale niveau naar de gewesten; 
 

Overwegende dat Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/54/EG (Richtlijn 2009/72/EG) en Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas 
en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (Richtlijn 2009/73/EG) bepalen dat de bevoegdheid over de 

distributienettarieven aan de regulator toekomt; 
 

Overwegende dat artikel 37.1, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41.1, van Richtlijn 2009/73/EG als 

eerste taak van de regulator bepalen: “vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van 
transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor”; 

 
Overwegende dat conform artikel 37.6, van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41.6, van Richtlijn 

2009/73/EG de vaststelling of goedkeuring van de tarifaire methode, een minimale en exclusieve 

bevoegdheid van de regulator is; 
 

Overwegende dat de Vlaamse decreetgever deze Richtlijnen voor wat de bevoegdheid over de 
distributienettarieven betreft, omgezet heeft bij decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van 

het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese Unie 

2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie en de toekenning van 
groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong, en dat de Vlaamse 

decreetgever tegelijkertijd gebruikt gemaakt heeft van de nieuwe gewestelijke bevoegdheid inzake 
tarieven;  

 
Overwegende dat het decreet van 14 maart 2014 verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 28 

maart 2014 en dat de decretale wijzigingen ervoor zorgen dat de VREG vanaf 1 juli 2014 de bevoegde 

regulator over de distributietarieven voor elektriciteit en aardgas is geworden in het Vlaamse Gewest; 
 

Overwegende dat de VREG sinds 1 juli 2014 op basis van de vigerende bepalingen, zijnde artikel 
3.1.3, 2° en 3.1.4, § 2, 12° Energiedecreet, samen gelezen met de beginselen van behoorlijk bestuur 

bevoegd is om tarifaire beslissingen te nemen, met inbegrip van het vaststellen of goedkeuren van 
een tariefmethodologie en/of van tarieven, en voorbereidende maatregelen te treffen met het oog 

daarop, waaronder het organiseren van een consultatie;  
 

Overwegende dat de VREG de Wet Uitdrukkelijke Motivering Bestuurshandelingen van toepassing acht 

op de beslissingen van de regulator met betrekking tot de tariefmethodologie zowel als op de 
tariefbeslissingen zelf; dat de vereiste motivering inhoudt dat de akte niet enkel de juridische maar 

ook de feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 
afdoende moet zijn; 
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Overwegende dat de VREG in 2013 ter voorbereiding op de overdracht van de voormelde 
bevoegdheid inzake distributienettarieven reeds een document opgemaakt heeft waarmee hij zijn visie 

op de uitwerking van een methodologie tot vaststelling van de Vlaamse distributienettarieven voor 

elektriciteit en gas wenste te verduidelijken en maatschappelijk af te toetsen; dat de tekst tot doel 
had de discussie omtrent de uitwerking van de nieuwe bevoegdheid omtrent de distributienettarieven 

op een constructieve wijze op gang te brengen; 
 

Overwegende dat over het voorstel van methode tot vaststelling van de distributienettarieven voor 
elektriciteit en aardgas een consultatie georganiseerd is die liep van 7 oktober 2013 t.e.m. 6 

december 2013; dat de VREG in het kader van die consultatie op 5 november 2013 een symposium 

georganiseerd heeft met de marktactoren  over de voorgestelde tariefmethodologie; dat de 
consultatie zowel als het symposium aangekondigd zijn via de website van de VREG zowel als via de 

nieuwsbrieven; dat zowel het consultatiedocument, het verslag van het symposium zowel als de op 
dat symposium gegeven presentaties op de website van de VREG gepubliceerd zijn; 

 

Overwegende dat de VREG over de consultatie over het voorstel van methode tot vaststelling van de 
distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas (oktober – december 2013) een consultatieverslag 

opgemaakt heeft (consultatieverslag van 25 februari 2014); dat een totaal van 117 afwijkende 
zienswijzen verkregen werd van 10 belanghebbenden; dat het consultatieverslag gepubliceerd is op 

de website van de VREG; 
 

Overwegende dat de VREG een tweede consultatieronde georganiseerd heeft die werd afgesloten 

einde april 2014; dat deze consultatieronde aangekondigd werd via de website van de VREG zowel als 
via de nieuwsbrieven; dat naar aanleiding van deze kleinere vervolgconsultatie enkel reacties van de 

zijde van de distributienetbeheerders te noteren vielen; dat de VREG na afloop van de tweede 
consultatieronde hierover een consultatieverslag opgemaakt heeft (consultatieverslag van 13 mei 

2014); dat het consultatieverslag gepubliceerd is op de website van de VREG; 

 
Overwegende dat over het volledige voorstel van methode tot vaststelling van de 

distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas opnieuw een consultatie georganiseerd is, die liep 
van 15 juli tot en met 31 augustus 2014; dat deze consultatieronde aangekondigd werd via de 

website van de VREG zowel als via de nieuwsbrieven; 

 
Overwegende dat de VREG over de consultatie over het voorstel van methode tot vaststelling van de 

distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas (juli – augustus 2014) een consultatieverslag 
opgemaakt heeft (consultatieverslag van 30 september 2014); dat een totaal van 94 afwijkende 

zienswijzen verkregen werd van diverse belanghebbenden; dat het consultatieverslag gepubliceerd is 
op de website van de VREG; 

 

Overwegende dat de VREG in het kader van de voorbereiding van de vaststelling van de 
tariefmethodologie bovendien diverse overlegmomenten met marktactoren georganiseerd heeft; 

 
Overwegende dat de VREG in hoofdstuk 8 van de tariefmethodologie een minimale procedure voor 

indiening en goedkeuring van de tariefvoorstellen heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2015-

2016; 
 

Overwegende dat de VREG zich genoodzaakt zag om als overgangsmaatregel in de zin van art. 3.1.4 
§2, 12° van het Energiedecreet een korte en strikte procedure te voorzien teneinde over tarieven te 

beschikken op 01/01/2015; 
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Overwegende dat hierover voorafgaand aan de beslissing veelvuldig overleg met de 

distributienetbeheerders heeft plaatsgevonden en deze zich op de rapporteringsverplichtingen hebben 
kunnen voorbereiden; 

 

Overwegende dat de VREG het opportuun vindt om de lengte van de eerste reguleringsperiode te 
beperken tot twee jaar, van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016, om een grondige 

herziening van de tariefstructuur voor te bereiden en de tariefmethodologie eventueel bij te sturen 
indien de omstandigheden dat zouden vragen; 

 
Overwegende dat de unieke situatie op het grondgebied van Baarle-Hertog een specifieke tarifaire 

aanpak rechtvaardigt, waarvan de concrete uitwerking nog lopende is op het moment van het nemen 

van deze beslissing;  
 

Overwegende dat de VREG hierna zijn methode vaststelt met betrekking tot het berekenen en 
vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en het gebruik van de 

distributienetten, volgens transparante criteria, zoals het Energiedecreet voorschrijft; 

 
Beslist : 

 
Artikel 1. De methode ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor 

de eerste reguleringsperiode 2015-2016 wordt vastgesteld. De tariefmethode en haar annexen 
worden opgenomen in de bijlagen die bij deze beslissing zijn gevoegd. 

 

 
 

Voor de VREG 
 

Brussel, 30 september 2014 

 
 

 
 

 

 
André Pictoel 

Gedelegeerd Bestuurder 


