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1.

In de Vierde Elektriciteitsrichtlijn wordt het concept ‘distributiesysteembeheerder’
gebruikt in plaats van ‘distributienetbeheerder’. Art. 2, 29° van de Vierde
Elektriciteitsrichtlijn definieert ‘distributiesysteembeheerder’ als volgt: “natuurlijke
persoon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de
exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het distributiesysteem
alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen, en die
ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke
vraag naar distributie van elektriciteit”.
Fluvius SO kan op dit ogenblik, conform de Vierde Elektriciteitsrichtlijn, niet als
distributienetbeheerder worden gedefinieerd. Dit omdat Fluvius SO niet de
verantwoordelijke is, in een bepaald gebied, voor de exploitatie, het onderhoud en,
zo
nodig,
de
ontwikkeling
van
het
distributiesysteem.
Het
zijn
de
distributienetbeheerders die verantwoordelijk zijn, na hiertoe te zijn aangewezen.
Fluvius SO is een entiteit waarop de distributienetbeheerders een beroep doen om de
operationele taken voor hen, in hun naam en voor hun rekening uit te voeren.
Enkel indien Fluvius SO zelf de verantwoordelijke is, in een bepaald gebied, voor de
exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het distributiesysteem,
ressorteert zij onder het concept distributienetbeheerder conform de Vierde
Elektriciteitsrichtlijn. Daartoe moet Fluvius SO worden aangewezen als
distributienetbeheerder. In die zin bepaalt de eerste alinea van artikel 4.1.1.
Energiedecreet: “De VREG wijst, voor een aaneensluitend geografisch afgebakend
gebied, een rechtspersoon aan die belast is met het beheer van het elektriciteits- en
het aardgasdistributienet in dat gebied.”
Er is met andere woorden geen manier om Fluvius SO te laten voldoen aan het
concept distributienetbeheerder conform de Vierde Elektriciteitsrichtlijn middels
louter juridisch-technische aanpassingen aan de (vennootschap)structuur van Fluvius
SO.

2.

De voorwaarden waaraan een distributienetbeheerder moet voldoen, zijn beschreven
in art. 4.1.4 Energiedecreet en de artikelen 3.1.1 tot en met 3.1.20/2 van het
Energiebesluit.
Het gaat om eisen van technische, organisatorische en financiële capaciteit,
professionele betrouwbaarheid en het beschikken over het exploitatie- of
gebruiksrecht over het distributienet in kwestie. Daarnaast moet een
distributienetbeheerder beheersmatig en juridisch onafhankelijk zijn van een hele rist
marktspelers, zoals onder meer leveranciers. De distributienetbeheerder moet ook
over de capaciteit beschikken om bij de uitoefening van zijn activiteiten inzake
databeheer te voldoen aan de vereisten van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), en de capaciteit om de uniforme voorwaarden na te
leven voor een continu risicobeheersingssysteem m.b.t. tot de waarschijnlijkheid en
ernst van de uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen.
Gezien alle distributienetbeheerders momenteel een beroep doen op Fluvius SO voor
de exploitatie van hun distributienet, is het ook op het niveau van de

werkmaatschappij dat het voldoen aan de eisen wordt beoordeeld. De
werkmaatschappij moet trouwens, conform de regelgeving, in eigen hoofde voldoen
aan de onafhankelijkheidsvereisten opdat de distributienetbeheerders toestemming
kunnen verkrijgen om een beroep te doen op een werkmaatschappij.
Een voorwaarde waaraan niet is voldaan in hoofde van Fluvius SO opdat deze zelf als
distributienetbeheerder zou kunnen worden aangewezen, is het beschikken over
voldoende rechten op het distributienet. Conform artikel 4.1.4 Energiedecreet (en
art. 3.1.8. Energiebesluit) moet de netbeheerder beschikken over de volle eigendom
op, of het exploitatierecht van, het distributienet.
3.

De VREG gaf tijdens de hoorzitting in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur,
Ruimtelijke Ordening en Energie d.d. 1 juni 2022, reeds aan dat de richtsnoeren van
het Energiedecreet zich niet principieel verzetten tegen een eenheidstarief, hoewel
verder onderzoek noodzakelijk is. Fluvius SO moet binnen het vigerend wettelijk
kader evenwel eerst als distributienetbeheerder aangewezen zijn, alvorens zij een
tariefaanvraag voor heel Vlaanderen bij de VREG kan indienen. Enkel
distributienetbeheerders worden gevat door de tariefmethodologie, die ze moeten
gebruiken om tariefvoorstellen in te dienen voor hun netgebied met het oog op
goedkeuring ervan door de VREG.

4.

Als de huidige distributienetbeheerders behouden blijven, kan Fluvius SO niet
aangewezen worden als distributienetbeheerder voor Vlaanderen (zie supra). Dat
betekent dat Fluvius SO in deze situatie geen tariefvoorstel kan indienen voor heel
Vlaanderen, omdat zij niet is aangewezen als distributienetbeheerder.

5.

De
VREG
kan,
voortbouwend
op
zijn
reeds
bestaande
nota
(https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1852788) verder onderzoek voeren wat
betreft de mate waarin een eenheidstarief de toets van de verschillende richtsnoeren
in het Energiedecreet doorstaat. De VREG wenst er wel op te wijzen dat het hier in
de eerste plaats over een politieke discussie gaat.
Artikel 3.1.3 van het Energiedecreet handelt over de taken van de VREG, waaronder
diens adviserende taken (artikel 3.1.3, 5° Energiedecreet). Artikel 3.1.3, 5°, a)
bepaalt: “het op verzoek of op eigen initiatief verlenen van adviezen met betrekking
tot de elektriciteits- en gasmarkt aan het Vlaams Parlement, de minister of de
Vlaamse Regering”.

