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Energiedecreet  -  Eenheidstarief distributienetbeheerders 
 
Tijdens de hoorzitting in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 
Energie d.d. 1 juni 2022, handelend over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over 
een eenheidstarief voor de distributienetbeheerders (DNB’s) in Vlaanderen, stelde de 
VREG dat ze uit hun juridische analyse besluiten dat verder onderzoek nodig is over de 
mate waarin een eenheidstarief de toets van de verschillende richtsnoeren in het 
Energiedecreet doorstaat. 
 
Meer bepaald stelde de VREG dat het volgens hen op dit moment niet mogelijk is dat 
Fluvius SO één tariefaanvraag zou indienen die een ‘gewogen gemiddelde’ van de reële 
kosten van alle DNB’s omvat, ook niet indien Fluvius SO kan aantonen dat het principe 
van kostenreflectiviteit gerespecteerd blijft. 
 
1. Hoe wordt het concept ‘distributienetbeheerder’ gedefinieerd in de Europese 

Richtlijn? Kan Fluvius SO op dit moment conform de Richtlijn als 
‘distributienetbeheerder’ gedefinieerd worden? Zo niet, wat moet er gebeuren 
zodanig dat dit wel kan (bv. juridisch-technische aanpassingen aan de 
(vennootschap)structuur van Fluvius SO?)? 

2. Aan welke voorwaarden moet een kandidaat-netbeheerder op dit moment volgens de 
Vlaamse regelgeving voldoen om te kunnen worden aangewezen als netbeheerder? 
Voldoet Fluvius SO op dit moment aan deze voorwaarden? Zo niet, wat moet er aan 
de regelgeving gewijzigd worden zodanig dat dit wel kan? 

3. Bevat het Energiebesluit artikelen die beletten dat Fluvius SO als 
distributienetbeheerder één tariefaanvraag bij de VREG voor heel Vlaanderen kan 
indienen? In welke mate beletten de huidige richtsnoeren (Artikel 4.1.32. 
Energiedecreet) en procedures (Artikel 4.1.33 Energiedecreet) voor het opstellen van 
de tariefmethodologie de introductie van een eenheidstarief? Hoe kunnen de 
richtsnoeren worden aangepast teneinde een eenheidstarief mogelijk te maken? 

4. Welke andere regelgevende stappen zijn volgens de VREG nog nodig om te komen 
tot een eenheidstarief, weliswaar met het behoud van de huidige structuur van 
distributienetbeheerders?   

5. Is de VREG bereid verder onderzoek te voeren wat betreft de mate waarin een 
eenheidstarief de toets van de verschillende richtsnoeren in het Energiedecreet 
doorstaat? Op welke manier kan het Vlaams Parlement daartoe formeel de instructie 
geven? 


