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VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VLAAMSE 
RECHTSPERSOON VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS-EN GASMARKT (VREG) 
IN UITVOERING VAN ARTIKEL 50 VAN HET DECREET VAN 8 JULI 2011 HOUDENDE REGELING 

VAN DE BEGROTING, DE BOEKHOUDING, DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES EN DE 
CONTROLE OP DE AANWENDING ERVAN, EN DE CONTROLE DOOR HET REKENHOF EN VAN 

ARTIKEL 9 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 7 SEPTEMBER 2012 
BETREFFENDE DE CONTROLE EN SINGLE AUDIT EN HET ENERGIEDECREET 

 

 
 
Deze bundel bevat ons: 

- Single audit verslag van de bedrijfsrevisor aan de raad van bestuur van de Vlaamse 
rechtspersoon Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt VREG  over de 
jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019 

- Single audit verslag van de bedrijfsrevisor aan de raad van bestuur van de Vlaamse 
rechtspersoon Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt VREG  inzake de controle 
voor het boekjaar 2019 op de naleving van de beslissingen en toekenningsvoorwaarden 
opgelegd door de regulerende overheid bij de uitvoering van de begroting en de rapportering 
desbetreffend 

- Single audit verslag van de bedrijfsrevisor aan de raad van bestuur van de Vlaamse 
rechtspersoon Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt VREG over de jaarlijkse 
esr-rapportering betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 

 

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van 
elkaar worden gezien of gebruikt. 
 
  



 

- 2 - 

SINGLE AUDIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
VLAAMSE RECHTSPERSOON VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS-EN 

GASMARKT (VREG) OVER DE JAARREKENING CONFORM HET REKENDECREET EN DE 
UITVOERINGSBESLUITEN BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 

31 DECEMBER 2019 (art. 9 §4 van het besluit single audit) 
 

 
Overeenkomstig artikel 50 §1 van het decreet van 8 juli 2011, houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door 
het Rekenhof (“het rekendecreet), brengen wij u verslag uit in het kader van onze opdracht van 
bedrijfsrevisor tot controle van de jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten (de 
“jaarrekening”) van de Vlaamse rechtspersoon Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt 
(VREG) (de “Vlaamse rechtspersoon”). Dit verslag bevat ons verslag over de controle van de 
jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten alsook het verslag betreffende de 
overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.  
 
 
Verslag over de controle van de jaarrekening conform het rekendecreet en de 

uitvoeringsbesluiten  

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening conform het rekendecreet en de 
uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse rechtspersoon, die de balans op 31 december 2019 omvat, alsook 
de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum  en de toelichting, met een balanstotaal 
van 3.626.006,50 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een positief saldo van het boekjaar 
van 118.069,85 EUR 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten een 
getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vlaamse rechtspersoon per 
31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van 
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de 
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten in België nageleefd, 
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de personen die aangesteld zijn door de Vlaamse 
rechtspersoon de voor onze controle vereiste toelichtingen en informatie verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
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Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening  

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld 
geeft in overeenstemming met het decretaal kader ten behoeve van de Vlaamse Regering. De raad van 
bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die de raad 
van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening conform het decretaal kader die 
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
jaarrekening conform het decretaal kader als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag van de bedrijfsrevisor waarin ons 
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is 
geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude 
of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
deze jaarrekening, beïnvloeden. 
 
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We 
voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening conform het rekendecreet en de 
uitvoeringsbesluiten een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het 
risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake 
kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing ; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de instelling ;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van 
de daarop betrekking hebbende toelichtingen ; 

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de 
vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze 
die leidt tot een getrouw beeld.  

 
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Bepaling inzake financiële verslaggeving 

Aangezien de jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met het Rekendecreet en de 
uitvoeringsbesluiten en in het kader van de doelstellingen van dit referentiekader, is de jaarrekening niet 
geschikt voor andere doeleinden. 
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Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur 

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van het oprichtingsdecreet en van de 
bepalingen uit het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsmede van de statuten en van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding.  
 
 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor 

In het kader van onze opdracht, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, de naleving van het oprichtingsdecreet en de statuten na te gaan.  

 
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vlaamse rechtspersoon.  
 
 
Andere vermeldingen 

• De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) gebruikt geen orderrekeningen. 
Ten aanzien van de volledigheid en de beoordeling van de verplichtingen buiten balans, wordt 
gesteund op de bevestiging van de leiding en derden terzake. Onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met het rekendecreet en 
diens uitvoeringsbesluiten. 

 

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met het 
oprichtingsdecreet, de bepalingen uit het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, of van 
de statuten van de entiteit zijn gedaan of genomen. 
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Overige aangelegenheid 

Wij zijn niet overgegaan tot het nazicht van het deel “Building Blocks” van de jaarrekening conform het 
Rekendecreet.  
 
 
 
Brussel, 30 maart 2020 
 
Mazars Bedrijfsrevisoren 
vertegenwoordigd door  
 
 
 
 
Sara Steyaert 
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SINGLE AUDIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
VLAAMSE RECHTSPERSOON VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS-EN 

GASMARKT (VREG) INZAKE DE CONTROLE VOOR HET BOEKJAAR 2019 OP DE NALEVING 
VAN DE BESLISSINGEN EN TOEKENNINGSVOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE 

REGULERENDE OVERHEID BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING EN DE RAPPORTERING 
DESBETREFFEND (art. 9§5 van het besluit single audit) 

 

 
Overeenkomstig artikel 9, §5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 
betreffende controle en single audit, werd, bijkomend aan onze controle van de jaarrekening conform 
het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten waarover wij in het eerste deel van deze bundel verslag 
hebben uitgebracht, een controle gepland en uitgevoerd om een conclusie met redelijke mate van 
zekerheid te geven omtrent de naleving van de beslissingen en toekenningsvoorwaarden opgelegd door 
de regulerende overheid, bij de uitvoering van de begroting voor het boekjaar afgesloten op 
31 december 2019 , en de rapportering betreffende de uitvoering van de begroting. 
 
Naleving van de beslissingen en toekenningsvoorwaarden opgelegd door de regulerende 

overheid bij de uitvoering van de begroting en de rapportering desbetreffend 

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het naleven van de beslissingen en 

toekenningsvoorwaarden opgelegd door de regulerende overheid verbonden aan de begroting 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting alsook voor de naleving 
van de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van de begroting en voor de rapportering 
desbetreffend. 
 
De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van Deel II Budgettaire rapportering 
van de rapporteringssjabloon Vlaamse Overheid, opgesteld ten behoeve van het Vlaams Parlement en 
het Rekenhof overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd door het Departement Financiën en 
Begroting. 
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van de naleving van 

de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van de begroting 

Het is onze verantwoordelijkheid om een conclusie te geven op grond van onze beoordeling. Wij hebben 
onze werkzaamheden uitgevoerd volgens de International Standard for Assurance Engagements 3000 
(ISAE 3000). Deze standaard vereist dat wij deontologische voorschriften naleven alsook de 
beoordeling plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag 
of de uitvoering van de begroting en de rapportering desbetreffend, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, in overeenstemming is met de wet- en regelgeving hierop van toepassing.  
Deze standaard vereist tevens dat het kantoor ISQC1 toepast en derhalve beschikt over een systeem 
van interne kwaliteitsbewaking, inclusief geschreven procedures, procedures aangaande de compliance 
met ethische en professionele vereisten alsmede wettelijke en regelgevende vereisten.  
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Bij het uitvoeren van onze opdracht hebben wij gehandeld in overeenstemming met de vereisten 
aangaande onafhankelijkheid en beroepsethiek zoals deze zijn opgenomen in de Belgische wetgeving 
en in de Code of Ethics zoals uitgegeven door de “International Ethics Standards Board for 
Accountants”. Deze vereisten zijn gestoeld op de principes van integriteit, objectiviteit, professionele 
competenties, confidentialiteit en professioneel gedrag.  
  
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de bedrijfsrevisor, met 
inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de 
overeenstemming. 
 
De omvang van onze werkzaamheden bestond onder meer uit de volgende punten: 

- Nagaan of de budgettaire items zoals wettelijk opgelegd alle en overeenstemmend werden 
opgenomen in de budgettaire rapportering; 

- Nagaan of het formaat en de items van de “budgettaire rekening” overeenstemmen met die van 
het budget en omgekeerd; 

- Nagaan of er geen budgetten werden over besteed; 

- Controleren of budgetwijzigingen zijn verlopen conform de reglementering, in het bijzonder op 
geautoriseerde wijze; 

- Controleren of budgetoverdrachten zijn verlopen conform de reglementering, in het bijzonder 
op geautoriseerde wijze; 

- Nagaan of de vormvereisten van de budgettaire rapportering werden nageleefd; 

- Controleren van de aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat en het 
begrotingsresultaat, opgenomen in toelichting 19 van Deel II Budgettaire rapportering 

 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop 
onze conclusie te baseren. 
 
Conclusie omtrent de uitvoering van de begroting 
 
Naar ons oordeel is de uitvoering van de begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting 
bij de jaarrekening conform het rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, in overeenstemming met de beslissingen en toekenningsvoorwaarden opgesteld door 
de regulerende overheid. 
 
Brussel, 30 maart 2020 
 
Mazars Bedrijfsrevisoren 
vertegenwoordigd door  
 
 
 
 
 
Sara Steyaert 
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SINGLE AUDIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
VLAAMSE RECHTSPERSOON VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS-EN 

GASMARKT (VREG) OVER DE JAARLIJKSE ESR-RAPPORTERING BETREFFENDE HET 
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019 (art. 9§6 van het besluit Single audit)  

 

 
Overeenkomstig artikel 9, §6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende 
controle en single audit, brengen wij u verslag uit in het kader van onze opdracht tot controle van 
toelichting VO 14 in Deel II Budgettaire rapportering van het rapporteringssjabloon Vlaamse Overheid, 
opgesteld ten behoeve van het Vlaams Parlement en het Rekenhof. 
 
Verslag over de jaarlijkse ESR-rapportering 

Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarlijkse ESR-rapportering van de Vlaamse rechtspersoon 
betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 
 
Naar ons oordeel is de ESR-rapportering van de Vlaamse rechtspersoon per 31 december 2019 in alle 
van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met het Europees Systeem van 
Rekeningen 2010 (ESR 2010), zoals uitgewerkt in de Handleiding over de Boekhoudregels, in de versie 
die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door het Departement Financiën 
en Begroting, afdeling Jaarrekening en Certifiëring, in uitvoering van de principes beschreven in de 
Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 
(ESR 2010) en in het Handboek van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Deze ESR-rapportering 
sluit op consistente wijze aan bij de andere elementen van de jaarrekening conform het rekendecreet en 
de uitvoeringsbesluiten. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van 
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de ESR-
rapportering” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle 
van de ESR-rapportering nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop 
ons oordeel te baseren.  
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Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de ESR-rapportering 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de budgettaire rapportering volgens het 
rapporteringssjabloon zoals vervat in de Handleiding over de Boekhoudregels, in de versie die van 
toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door het Departement Financiën en 
Begroting, afdeling Jaarrekening en Certifiëring, in uitvoering van de principes beschreven in de 
Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 
(ESR 2010) en in het Handboek van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, (“ESR-rapportering”) 
hierin begrepen de aansluiting van deze rapportering met de jaarrekening conform het rekendecreet en 
de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de boekhoudkundige 
organisatie zoals voorgeschreven door het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, 
de boekhouding, de toekenning en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het 
Rekenhof (“rekendecreet”) en diens uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens 
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk 
acht voor het opstellen van de budgettaire rapportering die geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de ESR-rapportering 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de ESR-
rapportering als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig 
de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen 
kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische 
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze ESR-rapportering, beïnvloeden. 
 
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming 
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de 
volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de ESR-rapportering een afwijking van materieel 
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van 
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij 
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing ; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet 
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
instelling ;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van 
de daarop betrekking hebbende toelichtingen ; 

• het evalueren van de presentatie van de budgettaire rapportering als geheel.  
 
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige aangelegenheid 
De Vlaamse rechtspersoon heeft tevens een jaarrekening conform het rekendecreet en de 
uitvoeringsbesluiten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 , waarover wij in het 
eerste deel van deze bundel een afzonderlijk verslag hebben uitgebracht aan de raad van bestuur van 
de Vlaamse rechtspersoon Vlaamse Rechtspersoon Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en 
Gasmarkt (VREG). 
 
Wij zijn niet overgegaan tot het nazicht van het deel “building blocks” van de jaarrekening conform het 
Rekendecreet. 
 
Brussel, 30 maart 2020 
 
Mazars Bedrijfsrevisoren 
vertegenwoordigd door  
 
 
 
 
 
Sara Steyaert 
 




