
 
 
Brussel, 28 februari 2019 

 

Hof van Beroep te Brussel bevestigt VREG-beslissingen over bestemming 
historische saldi 2010-2014 

In zijn arrest van 27 februari 2019 besliste het Hof van Beroep te Brussel om de beslissingen van 
de VREG te bevestigen over de vaststelling en bestemming van de saldi uit de toepassing van de 
elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven gedurende de exploitatiejaren 2010 tot en met 
2014. 
 
Hiermee verwerpt het Hof de vraag van de Vlaamse distributienetbeheerders, die vandaag 
samenwerken via de werkmaatschappij Fluvius. Deze rechtszaak was door hen ingesteld naar 
aanleiding van een betwisting over de gedeeltelijke bestemming van de saldi van de beheersbare 
kosten aan de distributienettarieven (zijnde de helft van de bedragen opgebouwd in 2010-2011 
en de volledigheid van de bedragen opgebouwd in 2012-2014). De tegenpartij meende dat de 
VREG hiermee de vroegere regelgeving had geschonden, inging tegen 10 jaar vaste praktijk en de 
beloning afnam voor efficiëntieverbeteringen. Het Hof volgt die redenering niet en verklaart het 
beroep van de distributienetbeheerders ongegrond. 
 
Distributienettarieven 
De verklaring voor de daling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in 2019 ten 
opzichte van 2018 ligt in belangrijke mate bij de afbouw van die historische overschotten uit 
2010-2014. Op 28 augustus 2018 besliste de VREG over de bestemming van de saldi. Hij verkoos 
om een belangrijk deel van de overschotten als korting op de tarieven 2019 en 2020 (elk de helft) 
toe te passen. Onze beslissingen om de overschotten grotendeels terug te laten vloeien naar de 
distributienetgebruikers liet toe de distributienettarieven te verlagen met 274 miljoen euro. Zo 
komt het grootste deel van de historisch opgebouwde overschotten ten goede aan de 
elektriciteits- en aardgasafnemers in Vlaanderen.   
 
“De rechtbank oordeelt dat de beslissing van de VREG goed onderbouwd is en juridisch steek 
houdt. Dit is een opsteker en bevestigt de deskundigheid en het harde werk van de medewerkers 
bij de Vlaamse energieregulator” zegt Pieterjan Renier, Algemeen directeur. 
 
Gevolgen 
Concreet verandert er niets. De verlaging van de distributienettarieven vanaf 1 januari 2019 blijft 
overeind en de distributienettarieven voor 2019 blijven onveranderd. Ook in 2020 zal een analoge 
korting in de distributienettarieven verrekend kunnen worden. 
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Meer informatie over dit persbericht: 

Dirk Van Evercooren, Woordvoerder 
02/553.13.60, 0478/550.480 of dirk.vanevercooren@vreg.be 
 

            www.vreg.be 

 
VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, 
informeren en adviseren. 
 
VREG Energie wijzer 

https://twitter.com/vreg_be
https://www.facebook.com/energiegidsVREG
https://www.linkedin.com/company/vreg

