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Uittreksel overeenkomst over de procedure voor de indiening en goedkeuring van de 

tariefvoorstellen voor de periodieke distributienettarieven elektriciteit en aardgas voor het 

exploitatiejaar 2017, afgesloten tussen de VREG en de distributienetbeheerders 

 

(…) 

 

BIJGEVOLG WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

Artikel 1  

 

Voor de toepassing van de onderhavige Overeenkomst, wordt verstaan onder: 

 

“Tariefmethodologie”: Tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de 

reguleringsperiode 2017-2020, vastgesteld door de VREG bij beslissing van 24 augustus 2016 (BESL-

2016-09). 

 

Art. 2 

 

Het doel van deze overeenkomst is de procedure vast te leggen voor de indiening en goedkeuring 

van de tariefvoorstellen die de distributienetbeheerder bij de VREG moet indienen, en die moet 

leiden tot goedgekeurde definitieve periodieke distributienettarieven voor het exploitatiejaar 2017. 

De procedure die voorligt en die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige Overeenkomst, is 

evenwel niet van toepassing op een eventuele herziening van die goedgekeurde tarieven.  

 

De distributienetbeheerder schikt zich bij de indiening van de tariefvoorstellen naar de 

tariefmethodologie. Hij gebruikt bij de indiening van de tariefvoorstellen de rapporteringsmodellen 

die in de tariefmethodologie worden beschreven.  

 

Art. 3 

 

De VREG stelt het voor 2017 toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke 

distributienettarieven vast. Hij stelt de distributienetbeheerder hiervan in kennis en publiceert de 

beslissing op zijn website. 

 

Art. 4.  

 

De distributienetbeheerder dient zijn tariefvoorstel van periodieke distributienettarieven met 

betrekking tot het exploitatiejaar 2017 in bij de VREG in de vorm van het rapporteringsmodel dat de 

VREG heeft vastgesteld, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de 

beslissing van de VREG tot vaststelling van het voor het jaar 2017 toegelaten inkomen van de 

distributienetbeheerder.  

 

Art. 5.  

 

Het tariefvoorstel wordt door de distributienetbeheerder in één exemplaar per aangetekende brief 

aan de VREG overgemaakt of afgegeven tegen ontvangstbewijs. De distributienetbeheerder bezorgt 

tegelijk een elektronische versie van het tariefvoorstel dat de VREG kan bewerken. 

 

Art. 6.  
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Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van het tariefvoorstel, bevestigt de VREG aan 

de distributienetbeheerder per e-mail, dat het dossier volledig is of bezorgt hij aan de 

distributienetbeheerder een lijst van aanvullende inlichtingen of vragen die de 

distributienetbeheerder hem moet verstrekken resp. beantwoorden. Binnen een termijn van 15 

kalenderdagen na ontvangst van de voormelde lijst, verstrekt de distributienetbeheerder de 

gevraagde aanvullende inlichtingen, antwoorden en, in voorkomend geval, een aangepast 

tariefvoorstel per e-mail aan de VREG. De onder dit artikel vermelde procedure tot het bekomen van 

bijkomende inlichtingen kan herhaald worden indien de VREG dit nuttig acht. 

 

Art. 7. 

  

Ingeval de VREG zou overwegen om het tariefvoorstel te weigeren, brengt hij binnen 8 

kalenderdagen na ontvangst van het tariefvoorstel, of, in voorkomend geval, binnen 8 kalenderdagen 

na ontvangst van de laatste antwoorden en de laatste aanvullende inlichtingen en, in voorkomend 

geval, een aangepast tariefvoorstel van de distributienetbeheerder, de distributienetbeheerder met 

een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs, en tegelijk op elektronische wijze op 

de hoogte van zijn ontwerpbeslissing tot weigering van het tariefvoorstel. De VREG geeft daarbij op 

gemotiveerde wijze aan welke punten de distributienetbeheerder moet aanpassen overeenkomstig 

de tariefmethodologie om een beslissing tot goedkeuring van de VREG te verkrijgen. 

 

Art. 8 

 

Als de VREG een ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel aan de 

distributienetbeheerder bezorgt, dient de distributienetbeheerder desgevallend binnen 8 

kalenderdagen na ontvangst van dat ontwerp van beslissing zijn bezwaren daarover meedelen aan 

de VREG. Die bezwaren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs of met een aangetekende brief 

verzonden aan de VREG, en tegelijk op elektronische wijze. De distributienetbeheerder kan eveneens 

binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het 

tariefvoorstel zijn aangepaste tariefvoorstel in één exemplaar met een aangetekende brief of door 

afgifte met ontvangstbewijs aan de VREG bezorgen. De distributienetbeheerder bezorgt tegelijk een 

elektronische kopie aan de VREG. 

 

Art. 9. 

  

De VREG zal zo snel als mogelijk nadat de procedure(s) onder artikel 6 van de onderhavige 

Overeenkomst voleindigd werd(en), of, indien van toepassing, nadat hij het ontwerp van beslissing 

tot weigering van het tariefvoorstel aan de distributienetbeheerder bezorgd heeft, of, indien van 

toepassing, na ontvangst van de bezwaren en in voorkomend geval het aangepaste tariefvoorstel, de 

distributienetbeheerder met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs, alsook 

elektronisch, op de hoogte brengen van zijn beslissing tot, al naargelang het geval, goedkeuring of 

weigering van het in voorkomend geval aangepaste tariefvoorstel.  

 

Art. 10. 

  

Als de VREG een beslissing heeft genomen tot weigering van het tariefvoorstel of tot weigering van 

het aangepaste tariefvoorstel, al dan niet ingevolge het niet naleven door de distributienetbeheerder 

van zijn verplichtingen die volgen uit de onderhavige Overeenkomst, zijn voorlopige tarieven die de 

VREG oplegt, van kracht, tot de distributienetbeheerder zijn voormelde verplichtingen alsnog is 

nagekomen, tot alle rechtsmiddelen van de distributienetbeheerder of van de VREG zijn uitgeput, of 
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tot over de twistpunten tussen de VREG en de distributienetbeheerder een akkoord wordt bereikt. 

De VREG is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen als de definitieve 

tarieven afwijken van de voorlopige tarieven. 

 

Art. 11.  

 

De door onderhavige Overeenkomst voorziene termijnen worden gerekend vanaf de dag na de 

kennisgeving. De dag waarop de termijn verstrijkt, wordt bij de termijn gerekend. Zo de termijn 

verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt de termijn automatisch verlengd naar 

de eerstvolgende werkdag. 

 

Art. 12.  

 

Onderhavige Overeenkomst treedt retroactief in werking op 30 september 2016, op de dag dat ze 

door alle partijen ondertekend werd. Indien de partijen de Overeenkomst niet op dezelfde dag 

ondertekenen, zal de VREG als laatste tekenen.  Hij zal de andere partijen het ondertekende origineel 

sturen per aangetekende brief of door afgifte met ontvangstbewijs. 

 

(…) 


