VR 2017 1407 DOC.0805/2TER

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van
8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot
wijziging van artikel 13.2.1 van hetzelfde decreet
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het laatst gewijzigd
bij het decreet van 10 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 81° wordt tussen de zinsnede “werkmaatschappij,” en het woord
“leverancier” de zinsnede “databeheerder,” ingevoegd;
2° in punt 113°/1 wordt het woord “slimme” vervangen door het woord “digitale”;
3° in punt 123° wordt de zinsnede “netbeheerder, beheerder van het
transmissienet of beheerder van het vervoernet” vervangen door de zinsnede
“databeheerder, beheerder van het transmissienet of beheerder van het
vervoernet”.
Art. 3. In artikel 3.1.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 10 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden “Om haar missie waar te maken” worden vervangen door de
woorden “Om zijn missie waar te maken”;
2° in punt 1°, f), wordt tussen de zinsnede “distributienetbeheerders,” en de
zinsnede “leveranciers,” de zinsnede “databeheerder,” ingevoegd;
3° aan punt 2° wordt de zinsnede “, en inclusief de databeheertarieven”
toegevoegd.
Art. 4. Aan artikel 3.1.4, §2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 10 maart 2017, wordt een punt 16° toegevoegd, dat luidt als volgt:
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“16° het goedkeuren van de tarieven voor databeheer en het vaststellen van de
berekeningsmethodes hiervoor, volgens transparante criteria.”.
Art. 5. In artikel 3.1.8, tweede lid, 5° van hetzelfde decreet, vervangen bij het
decreet van 25 november 2016, worden de woorden “afdeling XII” vervangen door
de woorden “titel IV”.
Art. 6. Aan artikel 4.1.4, § 2, van hetzelfde decreet wordt een punt 5° toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“5° uniforme voorwaarden voor een continu risicobeheersingssysteem
betrekking tot het beheer en verwerking van gegevens.”.

met

Art. 7. Aan artikel 4.1.5 van hetzelfde besluit , waarvan de bestaande tekst
paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§2. Als een databeheerder voor het databeheer en de uitvoering van
openbaredienstverplichtingen een beroep wil doen op een werkmaatschappij,
moet voorafgaandelijk toestemming verkregen worden van de VREG.
De databeheerder kan op elk moment slechts beroep doen op één
werkmaatschappij gedurende de door de databeheerder bepaalde en door de
VREG aanvaarde periode.
De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de nadere voorwaarden
waaraan de databeheerder en de werkmaatschappij waarop ze een beroep wil
doen, moeten voldoen. Die voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op de
voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.8/3, §2, en de (mede)zeggenschap van de
databeheerder over de werkmaatschappij.
De VREG geeft haar toestemming, zoals vermeld in het eerste lid, als zij van
mening is dat de werkmaatschappij voldoet aan de voorwaarden die opgelegd
zijn ter uitvoering van het vorige lid en aan de voorwaarden, vermeld in artikel
4.1.8/6.
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn waarbinnen de toestemming van de
VREG moet worden gevraagd en de procedure voor het onderzoek en het
verlenen van de toestemming.”
Art. 8. Artikel 4.1.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011
en 24 februari 2017, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 4.1.6. §1. Het beheer van een distributienet en het plaatselijk vervoernet van
elektriciteit omvat de volgende taken:
1° het beheer en onderhoud en het ontwikkelen onder economische voorwaarden
van een veilig, betrouwbaar en efficiënt net met inachtneming van het milieu en de
energie-efficiëntie van het net, en de nodige ondersteunende diensten daarvoor
verlenen;
2° het aanhouden van voldoende netcapaciteit om de elektriciteits- en
aardgasbehoefte te dekken van de afnemers die aangesloten zijn op zijn net en om
het vervoer van elektriciteit en aardgas naar de distributienetten mogelijk te
maken;
3° de uitbreiding van zijn net in het geografisch afgebakende gebied waarvoor hij is
aangewezen, of, als er nog geen net aanwezig is, de aanleg van het net in dat
geografisch afgebakende gebied;
4° de herstelling, het preventieve onderhoud, de vernieuwing en de verbetering van
zijn net en de bijbehorende installaties;
5° het oplossen van onderbrekingen en storingen bij de elektriciteits- of
aardgastoevoer via zijn net;
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6° het opstellen, het bewaren en ter beschikking stellen van de plannen van zijn
net;
7° het aansluiten, verzegelen, afsluiten en heraansluiten van installaties op zijn net
en het aanpassen van de aansluitingen op zijn net;
8° het verlenen van nettoegang;
9° het verstrekken van de nodige inlichtingen aan de beheerders van de netten
waarmee zijn net in kwestie verbonden is, om een veilige en efficiënte uitbating,
een gecoördineerde ontwikkeling en een goede wisselwerking tussen de netten te
waarborgen;
10° als elektriciteitsdistributienetbeheerder transparante, niet-discriminerende en
op de markt gebaseerde procedures hanteren bij de aankoop van elektriciteit;
11° alle vormen van energiefraude, gerelateerd aan hun activiteiten, actief
detecteren en vaststellen, en maatregelen nemen om energiefraude te vermijden.
§2. Het beheer van een distributienet omvat bovendien de volgende taken:
1° het beheren, verwerken en bewaren van de technische en relationele gegevens
die verbonden zijn aan het netbeheer en de toegang tot het net, het garanderen
van de data-integriteit en privacy, en het instaan voor de waarachtigheid en
nauwkeurigheid;
2° het ter beschikking stellen, de plaatsing, de activering, de desactivering, het
onderhoud, het herstellen en het actief beheren van digitale en analoge meters en
tellers, onder meer dagelijkse contacten en software-updates voor digitale meters,
alsook het mogelijk maken van het aflezen ervan door de databeheerder in het
kader van zijn taken;
3° het verstrekken van de nodige gegevens die verbonden zijn aan het netbeheer
en de toegang tot het net, aan de databeheerder, de beheerder van het
transmissienet,
de
vervoeronderneming,
de
producenten,
de
evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers,
de afnemers en de VREG.
§3. Het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit omvat bovendien de
volgende taken:
1° het beheren van het toegangsregister van zijn net;
2° het ter beschikking stellen, de plaatsing, de activering, de desactivering, het
onderhoud en het herstellen van meters en tellers op de toegangspunten op zijn
net;
3° het aflezen van de meters en tellers op de toegangspunten op zijn net, de
bepaling van de injectie en de afname van de producenten en afnemers die
aangesloten zijn op zijn net en de verwerking en de bewaring van die gegevens;
4° het verstrekken van de nodige meetgegevens en andere gegevens aan de
beheerder van het transmissienet, de vervoeronderneming, de producenten, de
evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers,
de afnemers en de VREG.”.
Art. 9. In titel IV, hoofdstuk I, afdeling III, onderafdeling I, van hetzelfde decreet,
wordt een artikel 4.1.6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.6/1. De netbeheerder zorgt met eigen personeel en middelen of via een
werkmaatschappij voor de voorbereiding van de beslissingen over de volgende
strategische en vertrouwelijke aangelegenheden voor het netbeheer:
1° de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet of het
plaatselijk vervoernet van elektriciteit;
2° de toegang tot het distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, de
aansluiting en aansluitingsvoorwaarden, de technische voorwaarden en de tarieven;
3° de boekhouding met betrekking tot het netbeheer;
4° de uitbesteding van de werkzaamheden voor de aansluiting, het netbeheer en
meterbeheer.
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De netbeheerder en zijn werkmaatschappij kunnen geen beroep doen op
producenten, invoerders van buitenlands aardgas, leveranciers of tussenpersonen
of op ondernemingen die ermee verbonden of geassocieerd zijn, voor de uitvoering
van de beslissingen over de volgende strategische en vertrouwelijke
aangelegenheden voor het netbeheer:
1° contacten met de in aanmerking komende afnemers over de toegang tot het
distributienet
of
het
plaatselijk
vervoernet
van
elektriciteit,
de
aansluitingsvoorwaarden, de technische voorwaarden en de tarieven;
2° de boekhouding met betrekking tot het netbeheer.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, bepalen welke
aanvullende aangelegenheden als strategisch en vertrouwelijk worden beschouwd
in de zin van het eerste of tweede lid.”.
Art. 10. In artikel 4.1.8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli
2011, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
“§2. Een distributienetbeheerder en zijn werkmaatschappij kunnen geen activiteiten
ondernemen inzake de productie van energie behoudens ten behoeve van het
dekken van het energieverbruik van de eigen gebouwen.”.
Art. 11. In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling III/1
ingevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling III/1. Aanwijzing van de databeheerder”.
Art. 12. In hetzelfde decreet wordt in afdeling III/1, ingevoegd bij artikel 11, een
artikel 4.1.8/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.8/2. De Vlaamse Regering, op voorstel van de minister, wijst een
rechtspersoon aan die belast is met het databeheer.”.
Art. 13. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde afdeling III/1 een artikel 4.1.8/3
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.8/3. §1. De Vlaamse Regering bepaalt:
1° de voorwaarden waaraan een kandidaat-databeheerder moet voldoen om te
kunnen worden aangewezen als databeheerder en waaraan de databeheerder moet
blijven voldoen om aangewezen te blijven als databeheerder;
2° de voorwaarden en gevallen waarin kan of moet worden overgegaan tot
beëindiging van de aanwijzing van de databeheerder;
3° de procedure voor een vijfjaarlijkse evaluatie van de werking van de
databeheerder;
4° de procedure die nageleefd moet worden bij de aanwijzing van de
databeheerder, alsook bij de beëindiging van de aanwijzing van de databeheerder.
§2. De voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 1°, hebben in ieder geval betrekking
op:
1° de technische, organisatorische en financiële capaciteit van de databeheerder of
de kandidaat-databeheerder;
2° de professionele betrouwbaarheid van de databeheerder of de kandidaatdatabeheerder;
3° de beheersmatige en/of juridische onafhankelijkheid van de databeheerder of de
kandidaat-databeheerder ten aanzien van de netbeheerders, leveranciers,
tussenpersonen, producenten en aardgasinvoerders die actief zijn in het Vlaamse
Gewest, en de ondernemingen die met die ondernemingen verbonden of
geassocieerd zijn;
4° uniforme voorwaarden voor een continu risicobeheersingssysteem met
betrekking tot het beheer en verwerking van gegevens.
Pagina 4 van 16

5°
het
feit
dat
de
kandidaat-databeheerder
distributienetbeheerder werd aangesteld.

door

de

VREG
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§3. De voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 3°, hebben onder meer betrekking op
de activiteiten van de databeheerder, de deelneming van andere ondernemingen in
de databeheerder, de deelneming van de databeheerder in andere ondernemingen,
de verhouding van de databeheerder tot derden, het bestuursorgaan van de
databeheerder, het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de
databeheerder, en de personeelsleden van de databeheerder.
In het bestuursorgaan van de databeheerder zetelt een onbezoldigde
regeringsafgevaardigde met raadgevende stem, aangesteld en afgezet bij besluit
van
de
Vlaamse
Regering
op
voordracht
van
de
minister.
De
regeringsafgevaardigde voldoet eveneens aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden,
vermeld in paragraaf 2, 3°. Hij wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van dit
bestuursorgaan en wordt op dezelfde manier als de leden ervan tijdig in kennis
gesteld van de dagorde en alle bijhorende documenten.
De regeringsafgevaardigde houdt toezicht op de overeenstemming van de
verrichtingen en de werking van het databeheerder met het recht, het algemeen
belang, en de beginselen van behoorlijk bestuur, en hij brengt op regelmatige
basis hierover verslag uit aan de minister.
§4. De voorwaarden en gevallen waarin kan of moet worden overgegaan tot
beëindiging van de aanwijzing van de databeheerder, vermeld in paragraaf 1, 2°,
bepalen onder meer dat de aanwijzing van de databeheerder eindigt bij
faillissement, ontbinding of fusie, en dat de Vlaamse Regering de aanwijzing van de
databeheerder kan herroepen, op voorwaarde dat die is gehoord of naar behoren is
opgeroepen, bij:
1° een significante wijziging in het aandeelhouderschap van de databeheerder die
de onafhankelijkheid van het databeheer in gevaar zou kunnen brengen;
2° een grove tekortkoming van de databeheerder met betrekking tot de
verplichtingen krachtens dit decreet of de uitvoeringsbepalingen ervan.”.
Art. 14. In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling III/2
ingevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling III/2. Activiteiten van de databeheerder”.
Art. 15. In hetzelfde decreet wordt in afdeling III/2, ingevoegd bij artikel 14, een
onderafdeling I ingevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling I. Databeheer”.
Art. 16. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling I, ingevoegd bij artikel 15, een
artikel 4.1.8/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.8/4. Het databeheer omvat de volgende taken:
1° het aflezen van de digitale en analoge meters en tellers op de toegangspunten
van het distributienet voor:
a) allocatie, reconciliatie en facturatie in het kader van de aankoop en verkoop
van elektriciteit en aardgas;
b) het aanbieden van energiediensten door een derde na expliciete en
geïnformeerde toestemming van de afnemer;
c) netbeheer en operationele veiligheid;
2° het beheren van het toegangsregister;
3° het beheren, verwerken en bewaren van de technische, relationele en
meetgegevens, het garanderen van de data-integriteit en privacy, en het instaan
voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid, onverminderd de gegevens in beheer
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van de distributienetbeheerder die noodzakelijk zijn voor het beheer van het
distributienet zoals vermeld in artikel 4.1.6, §2;
4° de bepaling en de validatie van de injectie en de afname van de producenten en
afnemers die aangesloten zijn op de distributienetten;
5° het verstrekken van de nodige gegevens aan de distributienetbeheerder, de
beheerder van het transmissienet, de vervoeronderneming en de beheerder van het
plaatselijk
vervoernet
voor
de
uitoefening
van
de
taken
van
de
distributienetbeheerder in het kader van netbeheer en operationele veiligheid;
6° het faciliteren van de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten als dat
conform de privacywetgeving is;
7° het verstrekken van de nodige gegevens voor het aanbieden van
energiediensten door een derde na expliciete en geïnformeerde toestemming van
de afnemer;
8° het verstrekken van de nodige gegevens aan de producenten, de
evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers,
de afnemers en de VREG om de energiemarkt te faciliteren en dit op een
evenwaardige manier;
9° het verstrekken van geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk
onderzoek.
De databeheerder is verantwoordelijk voor het verzekeren van het recht van
toegang en het recht van verbetering voor wat betreft de gegevens die hij beheert,
verwerkt, valideert en bewaart.
De Vlaamse Regering kan, na advies van de VREG, aan de databeheerder taken en
openbaredienstverplichtingen opleggen met betrekking tot zijn dienstverlening aan
onder andere netbeheerders, producenten, leveranciers, leveranciers van
commerciële energiediensten en afnemers, en met betrekking tot de
dienstverlening op het vlak van submetering.”.
Art. 17. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde onderafdeling I een artikel 4.1.8/5
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.8/5. De databeheerder zorgt met eigen personeel en middelen voor de
beslissingen over de volgende strategische en vertrouwelijke aangelegenheden voor
het databeheer:
1° het aflezen van de meters en tellers, zoals bepaald in de takenlijst;
2° het beheer van de technische, relationele en meetgegevens, zoals vermeld in de
takenlijst;
3° de boekhouding met betrekking tot het databeheer.
De databeheerder kan geen beroep doen op producenten, invoerders van
buitenlands aardgas, leveranciers, tussenpersonen of op ondernemingen die met
die ondernemingen verbonden of geassocieerd zijn, voor de uitvoering van de
beslissingen over de volgende strategische en vertrouwelijke aangelegenheden voor
het databeheer:
1° contacten met de in aanmerking komende afnemers over de toegang tot
gegevens;
2° het aflezen van de meters en tellers, zoals bepaald in de takenlijst;
3° het beheer van de technische, relationele en meetgegevens, zoals vermeld in de
takenlijst, onverminderd de gegevens in beheer van de distributienetbeheerder die
noodzakelijk zijn voor het beheer van het distributienet zoals vermeld in artikel
4.1.6, §2;
4° de boekhouding met betrekking tot het databeheer.
De Vlaamse Regering kan bepalen welke aanvullende aangelegenheden als
strategisch en vertrouwelijk moeten worden beschouwd in de zin van het eerste of
tweede lid.
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De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen waaronder de
databeheerder voor de uitvoering van zijn taken een beroep kan doen op derden.”.
Art. 18. In hetzelfde decreet wordt in afdeling III/2, ingevoegd bij artikel 14, een
onderafdeling II ingevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling II. Commerciële activiteiten door de databeheerder”.
Art. 19. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling II, ingevoegd bij artikel 18,
een artikel 4.1.8/6 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.8/6. Onverminderd artikel 4.1.8/4 en 4.1.8/5 onderneemt de
databeheerder geen activiteiten om commerciële diensten aan te bieden.”.
Art. 20. In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van
afdeling IV vervangen door wat volgt:
“Afdeling IV. Vertrouwelijkheid en non-discriminatieverplichtingen, opgelegd aan de
netbeheerder, zijn werkmaatschappij en de databeheerder”.
Art. 21. In artikel 4.1.9 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14
maart 2014, worden de woorden “De netbeheerder en zijn werkmaatschappij”
vervangen door de zinsnede “De netbeheerder, zijn werkmaatschappij en de
databeheerder”.
Art. 22. In artikel 4.1.10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli
2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden “De netbeheerder en zijn werkmaatschappij” worden telkens
vervangen door de zinsnede “De netbeheerder, zijn werkmaatschappij en de
databeheerder”;
2° de woorden “de netbeheerder of zijn werkmaatschappij” worden vervangen door
de zinsnede “de netbeheerder, zijn werkmaatschappij of de databeheerder”.
Art. 23. In artikel 4.1.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “de netbeheerder en zijn werkmaatschappij” worden vervangen door
de zinsnede “de netbeheerder, zijn werkmaatschappij en de databeheerder”;
2° de woorden “de netbeheerder of zijn werkmaatschappij” worden vervangen door
de zinsnede “de netbeheerder, zijn werkmaatschappij of de databeheerder”.
Art. 24. In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling IV/2
ingevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling IV/2. Vergoedingsplichten van de databeheerder”.
Art. 25. In hetzelfde decreet wordt in afdeling IV/2, ingevoegd bij artikel 24, een
artikel 4.1.11/6 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.11/6. De databeheerder is de netgebruiker in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen vergoeding verschuldigd van de schade die de netgebruiker
leed als gevolg van een inbreuk in verband met de gegevens die de databeheerder
beheert, valideert en bewaart.
De vergoeding kan echter niet meer bedragen dan 2.000.000 euro per incident,
voor het geheel van de schadegevallen. Als het totale bedrag van de
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schadevergoedingen dat maximumbedrag overschrijdt, is de schadevergoeding die
verschuldigd is aan elke netgebruiker naar evenredigheid beperkt.
De databeheerder wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de
rechten van de netgebruiker gesteld ten opzichte van de veroorzaker van de
inbreuk, voor de door hem betaalde vergoeding met toepassing van dit artikel.
De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de VREG, de voorwaarden en de
procedure tot indiening van de aanvraag van de vergoeding.”
Art. 26. In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van
afdeling IX vervangen door wat volgt:
“Afdeling IX. Digitale meters”.
Art. 27. Artikel 4.1.22/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli
2011 en gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, wordt vervangen door wat
volgt:
“Art. 4.1.22/2. §1. De Vlaamse Regering bepaalt de situaties waarin de
netbeheerder en de beheerder van een gesloten distributienet een digitale meter
plaatsen.
§2. In het geval dat een digitale meter wordt geplaatst, zorgen de netbeheerder en
de beheerder van een gesloten distributienet ervoor dat de netgebruiker voldoende
geïnformeerd en geadviseerd wordt over zijn rechten en plichten, onder meer de
uitoefening van het recht van mededeling en verbetering en over het volledige
potentieel dat de meter heeft, onder meer inzake het gebruik van de gegevens van
de digitale meter en inzake de mogelijkheid voor de netgebruiker tot controle van
zijn energieverbruik.
§3. De Vlaamse Regering bepaalt aan welke voorwaarden deze digitale meters
moeten voldoen.
§4. De betrokkene behoudt in beginsel zijn zeggenschap over zijn persoonsgegeven
uit de digitale meter conform de diverse plichten voorzien door de wetgever, tenzij
op basis van gevallen en onder de voorwaarden en waarborgen bepaald door de
wetgever en de uitvoeringsbepalingen ervan door de Vlaamse Regering.
§5. De partijen die toegang krijgen tot de gegevens uit deze digitale meters, zorgen
ervoor dat te allen tijde de dataveiligheid gegarandeerd wordt en voldaan wordt aan
de privacywetgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van het recht
van toegang tot de gegevens aan degene die hierop gerechtigd zijn door de
wetgever, en voor het verzekeren van het recht van verbetering voor wat betreft de
gegevens die zij beheren, verwerken, valideren en bewaren.”.
Art. 28. Aan titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling XII/1
toegevoegd , die luidt als volgt:
“Afdeling XII/2. Tarieven voor het databeheer”.
Art. 29. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling XII/2, toegevoegd bij artikel 28,
een onderafdeling I toegevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling I. Algemene bepalingen”.
Art. 30. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling I, toegevoegd bij artikel 29,
een artikel 4.1.35 toegevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 4.1.35. Het databeheer door de databeheerder en het gebruik van de daarbij
horende data door datagebruikers maken het voorwerp uit van gereguleerde
tarieven.”.
Art. 31. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde onderafdeling I een artikel 4.1.36
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.36. §1. De VREG stelt een tariefmethodologie op en oefent zijn
tariefbevoegdheid uit om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te
bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die
de databeheerder in staat stelt de noodzakelijke investeringen uit te voeren.
§2. De VREG oefent zijn tariefbevoegdheid uit, rekening houdend met het
algemene energiebeleid zoals gedefinieerd op Europees, federaal en gewestelijk
niveau.
§3. De VREG motiveert volledig en op omstandige wijze zijn tariefbeslissingen,
zowel op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de tarieven.
Indien een beslissing op economische of technische overwegingen steunt, maakt
de motivering melding van alle elementen die de beslissing rechtvaardigen.
Indien deze beslissingen op een vergelijking steunen, omvat de motivering alle
gegevens die in aanmerking werden genomen om deze vergelijking te maken.
§4. De tarieven die van toepassing zijn, kunnen niet met terugwerkende kracht
worden aangepast, zonder echter afbreuk te doen aan de verrekening van de
saldi, of de compensatiemaatregelen na voorlopige tarieven.”
Art. 32. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling XII/2, toegevoegd bij artikel 28,
een onderafdeling II toegevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling II. Procedure voor het opstellen van een tariefmethodologie”.
Art. 33. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling II, toegevoegd bij artikel 32,
een artikel 4.1.37 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.37. §1. Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met
de databeheerder, werkt de VREG het ontwerp van tariefmethodologie uit die
deze databeheerder moet gebruiken voor het opstellen van zijn tariefvoorstellen.
De overlegprocedure, vermeld in het eerste lid, komt tot stand met akkoord van
en in samenspraak met de databeheerder. Bij gebrek aan een akkoord tussen de
VREG en de databeheerder over de overlegprocedure, wordt het overleg ten
minste
gehouden
als
volgt:
1° de VREG stuurt de oproeping voor de overlegvergadering naar de
databeheerder. De VREG maakt die oproeping minstens acht kalenderdagen vóór
de vergadering in kwestie op zijn website bekend alsook de documentatie met
betrekking tot de agendapunten van die overlegvergadering. De oproeping
vermeldt de plaats, de datum en het uur van de overlegvergadering, alsook de
agendapunten;
2° na de overlegvergadering stelt de VREG een ontwerp van proces-verbaal op
van de overlegvergadering waarin de argumenten van de verschillende partijen
worden opgenomen, alsook de vastgestelde punten waarover wel of geen
overeenstemming bestaat. De VREG zendt dat verslag ter goedkeuring over aan
de aanwezige partijen binnen acht kalenderdagen na de overlegvergadering.
§2. De VREG organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van
tariefmethodologie. Tijdens die raadpleging krijgen alle belanghebbenden
gedurende minstens vijfenveertig kalenderdagen de tijd om hun opmerkingen
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aan de VREG te bezorgen. Na afloop van die periode publiceert de VREG daarover
binnen vijfenveertig kalenderdagen een gemotiveerd consultatieverslag.
§3. Na het volgen van de procedure, vermeld in paragraaf 1 en 2, stelt de VREG
de tariefmethodologie vast. Onverminderd de toepassing van de algemene
boekhoudkundige normen en regels, preciseert die tariefmethodologie onder
andere:
1° de definitie van de kostencategorieën;
2° de algemene tariefstructuur, tariefdragers en de klantengroepen.
§4. Met inachtneming van de vertrouwelijkheid van informatie met een
persoonlijk karakter of commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de
distributienetbeheerders, databeheerder, leveranciers of de netgebruikers
publiceert de VREG op zijn website de toepasselijke tariefmethodologie, het
geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de databeheerder, het
gemotiveerd consultatieverslag, en alle documenten die nuttig worden geacht
voor de motivering van de beslissing van de VREG over de tariefmethodologie.”
Art. 34. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling XII/2, toegevoegd bij artikel 28,
een onderafdeling III toegevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling III. Richtsnoeren voor het opstellen van de tariefmethodologie”.
Art. 35. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling III, toegevoegd bij artikel 34,
een artikel 4.1.38 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.38. §1. De VREG stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van
de
volgende
richtsnoeren:
1° de tariefmethodologie is volledig en transparant, zodat het voor de
databeheerder mogelijk is om zijn tariefvoorstel op basis van de
tariefmethodologie op te stellen. Ze bevat de elementen die verplicht zijn in het
tariefvoorstel. Ze definieert rapporteringsmodellen die de databeheerder moet
gebruiken;
2° onverminderd de mogelijkheid om conform artikel 4.1.39, §4, de
tariefmethodologie tussentijds te herzien, stelt de tariefmethodologie het aantal
jaren vast van de reguleringsperiode die aanvangt op 1 januari van het jaar dat
volgt op het jaar waarin de VREG de tariefmethodologie heeft vastgesteld;
3° de criteria voor de verwerping van kosten zijn niet-discriminerend en
transparant;
4°
de
tarieven
zijn
niet-discriminerend
en
proportioneel;
5° de tarieven zijn een afspiegeling van de werkelijk gemaakte kosten, voor
zover deze overeenkomen met die van een efficiënte databeheerder;
6° de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit
van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de netgebruikers worden
gedragen;
7° de vergoeding van in de gereguleerde activa geïnvesteerde kapitalen moet de
databeheerder toelaten om de noodzakelijke investeringen te doen voor de
uitoefening van zijn opdrachten en maakt een toegang tot kapitaal mogelijk;
8° de kosten voor de openbaredienstverplichtingen die worden opgelegd door of
krachtens het decreet, en die niet worden gefinancierd door belastingen, taksen,
subsidies, bijdragen en heffingen, worden op een transparante en nietdiscriminerende wijze verrekend in de tarieven na controle door de VREG;
9° de tariefmethodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle
van de gestrande kosten, die bestaan uit de lasten voor het niet-gekapitaliseerde
aanvullend pensioen of het pensioen van de publieke sector, die worden betaald
aan personeelsleden die een gereguleerde distributieactiviteit hebben verricht,
die verschuldigd zijn krachtens statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of
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andere voldoende geformaliseerde overeenkomsten, die werden goedgekeurd
vóór 30 april 1999, of die worden betaald aan hun rechthebbenden of vergoed
aan hun werkgever door een distributienetbeheerder, die in de tarieven kunnen
worden
opgenomen;
10° de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is
niet
toegestaan;
11° de tariefmethodologie moedigt de databeheerder aan om zijn efficiëntie te
verbeteren, de integratie van de markt en de beschikbaarheid van data te
bevorderen;
12° de structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van de
infrastructuren;
13° de tarieven bevatten geen prikkels die de algehele efficiëntie kunnen
belemmeren. De tarieven geven wel prikkels voor de deelname van
vraagzijdemiddelen aan het aanbod op georganiseerde elektriciteitsmarkten en
voor de levering van ondersteunende diensten;
14° de tarieven zijn forfaitair per gegevensopvraging en worden bepaald per
toegangspunt.
§2. De VREG kan de kosten van de databeheerder controleren en in voorkomend
geval verwerpen, in het licht van de toepasselijke wettelijke, decretale en
reglementaire bepalingen, en van de beoordelingscriteria, vermeld in paragraaf
1, 3°.”.
Art. 36. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling XII/2, toegevoegd bij artikel 28,
een onderafdeling IV toegevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling IV.
tariefvoorstellen”.

Procedure

voor

het

indienen

en

goedkeuren

van

de

Art. 37. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling IV, toegevoegd bij artikel 36,
een artikel 4.1.39 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.39. §1. De databeheerder stelt zijn tariefvoorstel op met inachtneming
van de tariefmethodologie en dient die in bij de VREG, met inachtneming van de
indieningsen
goedkeuringsprocedure
voor
de
tariefvoorstellen.
§2. De VREG onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring ervan en
deelt zijn gemotiveerde beslissing mee aan de databeheerder met inachtneming
van de indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen.
§3. De VREG stelt de indienings- en goedkeuringsprocedure voor de
tariefvoorstellen op met akkoord van en in samenspraak met de databeheerder.
Bij
gebrek
aan
een
akkoord
is
de
procedure
als
volgt:
1° de databeheerder dient binnen dertig kalenderdagen op voorstel van de VREG
zijn tariefvoorstel in voor het volgende jaar in de vorm van het
rapporteringsmodel dat de VREG vaststelt overeenkomstig artikel 4.1.38, § 1, 1°;
2° de databeheerder bezorgt het tariefvoorstel in één exemplaar met een
aangetekende brief aan de VREG of geeft het af tegen ontvangstbewijs. De
databeheerder bezorgt tegelijk een elektronische versie van het tariefvoorstel dat
de
VREG
kan
bewerken;
3° binnen vijftien kalenderdagen na de ontvangst van het tariefvoorstel bevestigt
de VREG aan de databeheerder met een aangetekende brief of door afgifte tegen
ontvangstbewijs, alsook per e-mail, dat het dossier volledig is of bezorgt de
databeheerder een lijst van aanvullende inlichtingen of vragen die de
databeheerder moet verstrekken of beantwoorden. Binnen vijftien kalenderdagen
na ontvangst van de voormelde lijst, verstrekt de databeheerder de gevraagde
aanvullende inlichtingen, antwoorden en, in voorkomend geval, een aangepast
tariefvoorstel met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs,
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en tegelijk op elektronische wijze aan de VREG. De onder dit punt vermelde
procedure tot bekomen van bijkomende inlichtingen kan herhaald worden indien
de
VREG
dit
nuttig
acht;
4° binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van het tariefvoorstel, vermeld in
punt 2°, of, in voorkomend geval, binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst
van de laatste antwoorden en de laatste aanvullende inlichtingen en, in
voorkomend geval, een aangepast tariefvoorstel, van de datanetbeheerder,
vermeld in punt 3°, brengt de VREG de databeheerder met een aangetekende
brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs, en tegelijk op elektronische wijze op
de hoogte van zijn ontwerp van beslissing over het tariefvoorstel in kwestie.
Ingeval de VREG in zijn ontwerp beslist tot weigering van het tariefvoorstel geeft
de VREG op gemotiveerde wijze aan welke punten de databeheerder moet
aanpassen overeenkomstig de tariefmethodologie om een beslissing tot
goedkeuring
van
de
VREG
te
verkrijgen;
5° als de VREG een ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel
aan de databeheerder bezorgt, kan de databeheerder binnen vijftien
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 databeheerder kan binnen vijftien
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 databeheerder bezorgt tegelijk een elektronische kopie aan de VREG. Binnen
vijftien kalenderdagen nadat de VREG het ontwerp van de beslissing over het
tariefvoorstel of, in voorkomend geval, binnen vijftien kalenderdagen na
ontvangst van de bezwaren en in voorkomend geval het aangepaste
tariefvoorstel, heeft verzonden, brengt de VREG de databeheerder met een
aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs, alsook elektronisch, op
de hoogte van zijn beslissing tot goedkeuring of weigering van het in
voorkomend
geval
aangepaste
tariefvoorstel;
6° als de databeheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen,
vermeld in de punten 1° tot 5°, of als de VREG een beslissing heeft genomen tot
weigering van het tariefvoorstel of tot weigering van het aangepaste
tariefvoorstel, zijn voorlopige tarieven die de VREG oplegt, van kracht, tot de
databeheerder zijn verplichtingen, vermeld in de punten 1° tot 5°, alsnog is
nagekomen, tot alle rechtsmiddelen van de databeheerder of van de VREG zijn
uitgeput, of tot over de twistpunten tussen de VREG en de databeheerder een
akkoord wordt bereikt. De VREG is bevoegd om te besluiten tot passende
compenserende maatregelen als de definitieve tarieven afwijken van de
voorlopige
tarieven.
§4. Onverminderd de mogelijkheid van de VREG om de tariefmethodologie of de
tarieven gedurende de reguleringsperiode te allen tijde en in afwijking van de
termijnen uit de procedure, vermeld in paragraaf 3, op eigen initiatief te wijzigen,
kan een databeheerder, voor zover dat strikt noodzakelijk wordt geacht, binnen
de reguleringsperiode een gemotiveerde vraag tot herziening van zijn tarieven
voor de komende jaren van die tariefmethode ter goedkeuring voorleggen aan de
VREG. Het gemotiveerd verzoek tot herziening van de tarieven houdt rekening
met de tariefmethodologie, zonder de integriteit van de bestaande tariefstructuur
te wijzigen. Het gemotiveerd verzoek tot herziening van de tarieven wordt door
de databeheerder ingediend en door de VREG behandeld overeenkomstig de
geldende
procedure,
vermeld
in
paragraaf
3.
§5. Met inachtneming van de vertrouwelijkheid van informatie met een
persoonlijk karakter of van commercieel gevoelige informatie met betrekking tot
de distributienetbeheerders, databeheerder, leveranciers of de netgebruikers
publiceert de VREG op zijn website, op een transparante wijze, de stand van
zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen, de ontwerpen van
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tarifaire beslissingen en, in voorkomend geval, de goedgekeurde tariefvoorstellen
die
de
databeheerder
heeft
ingediend.
De VREG publiceert de tarieven en hun motivering binnen drie werkdagen na hun
goedkeuring op zijn website. De VREG houdt rekening met een redelijke
implementatietermijn
voor
de
leveranciers.
§6. De databeheerder deelt zo spoedig mogelijk aan hun toegangshouders de
tarieven mee die hij moet toepassen en stelt ze ter beschikking van alle personen
die hierom verzoeken. Hij publiceert die tarieven ook zo spoedig mogelijk op zijn
website, samen met een berekeningsmodule die de praktische toepassing ervan
preciseert.”
Art. 38. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling XII/2, toegevoegd bij artikel 28,
een onderafdeling V toegevoegd, die luidt als volgt:
“Onderafdeling V. Beroepsprocedure tegen beslissingen van de VREG met
betrekking tot de tarieven”.
Art. 39. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling V, toegevoegd bij artikel 38,
een artikel 4.1.40 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.40. Tegen de beslissingen die de VREG met toepassing van titel IV,
hoofdstuk I, afdeling XII/2, heeft genomen, kan door iedere persoon die een
belang aantoont, beroep aangetekend worden voor het Hof van Beroep te
Brussel, dat zetelt zoals in kort geding.
Het beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, die ambtshalve wordt
uitgesproken, ingesteld bij ondertekend verzoekschrift dat wordt neergelegd ter
griffie van het Hof van Beroep te Brussel binnen een termijn van dertig dagen
vanaf de kennisgeving van de beslissing of, voor de belanghebbenden aan wie de
beslissing niet ter kennis is gebracht, binnen een termijn van dertig dagen vanaf
de publicatie van de beslissing, of, bij ontstentenis van publicatie, binnen een
termijn van dertig dagen vanaf de kennisneming ervan. Het verzoekschrift wordt
ter griffie neergelegd in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn.
Binnen de drie werkdagen die volgen op de neerlegging van het verzoekschrift,
wordt hiervan kennis gegeven via gerechtsbrief door de griffie van het Hof van
Beroep aan alle partijen die door de verzoeker bij de zaak worden betrokken. De
griffie van het Hof van Beroep vraagt de gedelegeerd bestuurder van de VREG
het administratief dossier betreffende de aangevochten akte met het
verzoekschrift bij de griffie neer te leggen. De neerlegging van het administratief
dossier geschiedt ten laatste samen met de eerste conclusie van de VREG. Het
administratief dossier kan door de partijen worden geraadpleegd bij de griffie van
het Hof van Beroep vanaf de neerlegging ervan en tot de sluiting der debatten.
Het Hof van Beroep kan op verzoek van een partij of op eigen initiatief oordelen
dat de rechtsgevolgen van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing geheel
of gedeeltelijk in stand blijven of voorlopig in stand blijven voor een termijn die
het bepaalt. Deze maatregel kan evenwel enkel worden bevolen om
uitzonderlijke redenen die een aantasting van het legaliteitsbeginsel
rechtvaardigen, bij een met bijzondere redenen omklede beslissing en na een
tegensprekelijk debat. Deze beslissing moet ook rekening houden met de
belangen van derden.
Art. 40. Aan artikel 4.2.1, §2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van
8 juli 2011, 14 maart 2014 en 27 november 2015, worden een punt 9° en een punt
10° toegevoegd, die luiden als volgt:
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“9° de technische en operationele regels die verbonden zijn aan de taken die
behoren tot het databeheer, vermeld in artikel 4.1.8/4;
10° de limitatieve lijst van technische en relationele gegevens die de
distributienetbeheerder nodig heeft voor het beheer van zijn net en die door hem
bewaard mogen worden, zoals vermeld in artikel 4.1.6, §2.”.
Art. 41. In artikel 4.6.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli
2011 en gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, wordt het tweede lid
vervangen door wat volgt:
“De beheerder van een gesloten distributienet kan de taken, vermeld in het eerste
lid, 9°, 11° en 12°, uitbesteden aan de databeheerder, en hij kan de taak, vermeld
in het eerste lid, 10°, uitbesteden aan de beheerder van het net waaraan zijn net is
gekoppeld. De databeheerder en de beheerder van het net kunnen de uitvoering
van die taken niet weigeren.”.
Art. 42. In artikel 6.1.2, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24
februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan punt 5° worden de woorden “of voor werken aan de aansluiting”
toegevoegd;
2° in punt 6° worden de woorden “voor het uitschakelen van de stroombegrenzer in
de budgetmeter voor elektriciteit” vervangen door de woorden “voor technische
ingrepen aan de meter die nodig zijn om de opgelegde regelingen in het kader van
de sociale openbaredienstverplichtingen mogelijk te maken en die niet vanop
afstand uitgevoerd kunnen worden”.
Art. 43. In artikel 7.1.1 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van
27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt:
“De Vlaamse Regering kan de toekenning van groenestroomcertificaten ook
beperken
op
basis
van
het
aantal
vollasturen
gehanteerd
in
de
berekeningsmethodiek van de onrendabele top voor die hernieuwbare
energietechnologie. De Vlaamse Regering kan daarnaast ook het aantal aan een
installatie toe te kennen groenestroomcertificaten begrenzen tot een bepaald
maximaal volume.”;
2° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§ 4. De Vlaamse Regering kan bepalen dat er geen groenestroomcertificaten
worden
toegekend
voor
productie
tijdens
periodes
met
negatieve
elektriciteitsprijzen.”.
Art. 44. In artikel 7.1.2 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van
14 maart 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§ 5. De Vlaamse Regering kan bepalen dat er geen warmte-krachtcertificaten
worden
toegekend
voor
productie
tijdens
periodes
met
negatieve
elektriciteitsprijzen.”.
Art. 45. Aan artikel 13.2.1, 2° van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “tenzij ze
voldoen aan de eisen die gesteld worden door een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegde
overheid voor de levering van elektriciteit of aardgas” toegevoegd.
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Art. 46. In artikel 13.3.1, §2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “een van de
administratieve geldboetes, vermeld in artikel 13.3.2 tot en met 13.3.4,” vervangen
door de zinsnede “een van de administratieve geldboetes, vermeld in artikel 13.3.2,
13.3.3, 13.3.4 of 13.3.6,”.
Art. 47. Aan titel XIII, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet wordt een afdeling V
toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling V. Administratieve geldboete bij misbruik van gegevens uit digitale
meters”.
Art. 48. In hetzelfde decreet wordt aan afdeling V, toegevoegd bij artikel 47, een
artikel 13.3.6 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 13.3.6. De VREG legt aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
door de databeheerder op grond van artikel 4.1.8/4 verzamelde gegevens,
aanwendt op een wijze die niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit
decreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten een administratieve geldboete op
die per kalenderdag niet lager mag zijn dan 1.000 euro en niet hoger dan 20
miljoen euro of voor een onderneming 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in
het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.”.
Art. 49. In titel XV, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet wordt een artikel
15.3.5/11 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 15.3.5/11. §1. Bij bestaande decentrale productie-installaties met een
maximaal AC-vermogen van 10 kVA en decentrale productie-installaties met een
maximaal AC-vermogen van 10 kVA die geïnstalleerd worden tot en met 31
december 2020, wordt gedurende vijftien jaar vanaf de aanmelding van de
installatie de elektrische productie van de installatie die geïnjecteerd wordt op het
distributienet, jaarlijks in rekening gebracht van de afname. Als de termijn van
vijftien jaar verstrijkt voor 31 december 2020, wordt die elektrische productie in
rekening gebracht tot en met die datum.
§2. Het in rekening brengen, vermeld in paragraaf 1, gebeurt maximaal ten belope
van de afname. Voor de bepaling van de vermelde vermogensgrens wordt geen
rekening gehouden met een softwarematige beperking van het vermogen.
§3. De gebruikers van de productie-installaties, vermeld in § 1, kunnen er echter
ten allen tijde voor kiezen over te stappen in het systeem dat geldt voor dezelfde
decentrale productie-installaties geïnstalleerd per 1 januari 2021. Deze afstand van
het recht, vermeld in § 1, is onherroepelijk.”.
Art. 50. De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de
datum van de inwerkingtreding.

Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN
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