
 
 
Brussel, 24 juni 2019 

 
Digitale meters zijn cruciaal voor de energietransitie. Het is goed dat het 
decreet er is, maar artikel 31 moet geschrapt worden. 
 
De bevoegde commissie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart 2019 het ontwerpdecreet 
digitale meters goedgekeurd. Op 25 maart publiceerde de VREG zijn advies over dit gewijzigde 
ontwerpdecreet. Op 3 april nam de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het decreet 
digitale meters aan. Op 5 juni 2019 werd het decreet digitale meters gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 

In ons advies van 25 maart 2019 gaven we al aan dat de decretale regeling, voor wat de 
opgelegde tariefdragers betreft, discriminerend is en in strijd met de Europeesrechtelijke 
vereisten inzake onafhankelijkheid van de energieregulator en zijn exclusieve bevoegdheid inzake 
tarieven. Los van de juridische bezwaren beoordelen we de betrokken bepaling van het decreet 
digitale meters (artikel 31) als niet toekomstgericht: een belangrijk deel van de prosumenten zal 
hierdoor nog gedurende een lange periode niet gestimuleerd worden om zijn zelfconsumptie te 
verhogen.  

De VREG zal daarom een vernietigingsberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof tegen het artikel 
31 van het decreet digitale meters. De uitkomst van het arrest zal duidelijk maken of de decretale 
voorschriften m.b.t. de tariefstructuur behouden zullen blijven dan wel vernietigd worden.  

We kiezen intussen voor een overgangsregeling die verenigbaar is met het decreet. De VREG 
wijzigde op 21 juni 2019 zijn tariefmethodologie (BESL-2019-24) binnen de grenzen van de 
lopende tariefperiode (2017-2020): de gewijzigde tariefmethode heeft slechts uitwerking voor de 
resterende looptijd van de huidige reguleringsperiode. Deze regeling is verenigbaar met het 
decreet digitale meters. Onze beslissing doet geen afbreuk aan het beroep tegen de voornoemde 
bepaling bij het Grondwettelijk Hof, noch aan onze onafhankelijkheid en de uitoefening van onze 
exclusieve bevoegdheden inzake distributienettarieven. 

Meer informatie over dit persbericht: 
Dirk Van Evercooren, Woordvoerder 
02/553.13.60, 0478/550.480 of dirk.vanevercooren@vreg.be 
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VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, 
informeren en adviseren. 
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