
 

 

van de VREG van 28/01/2019 

met betrekking tot de aanwijzing van Fluvius Antwerpen als 
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Gelet op de artikelen 4.1.1. tot en met 4.1.4. van het Energiedecreet; 

Gelet op de artikelen 3.1.1. tot en met 3.1.27. van het Energiebesluit; 

Gezien de beslissing van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-12) tot aanwijzing van Fluvius 
Antwerpen als elektriciteitsdistributienetbeheerder; 

Gezien de beslissing van de VREG van 25 april 2019 (BESL-2019-13) tot aanwijzing van Fluvius 
Antwerpen als aardgasdistributienetbeheerder; 

Gezien de aanvraag van Fluvius System Operator van 3 december 2019 tot de aanpassing van de 
aanwijzingsbeslissingen van Iveka en Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en 
aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel;   
 
Gezien de respectieve beslissingen van de gemeenteraad van Malle (28 februari 2019), Ranst (18 
maart 2019), Wommelgem (24 januari 2019) en Zoersel (19 maart 2019) om alle activiteiten die 
momenteel aan Iveka toevertrouwd zijn, toe te vertrouwen aan Fluvius Antwerpen, en bijgevolg uit 
te treden uit de opdrachthoudende vereniging Iveka, en toe te treden tot de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen; 
 
Gezien de beslissing van de raad van bestuur van Iveka van 10 september 2019 tot goedkeuring van 
het voorstel tot partiële splitsing en agendering van het voorstel op de buitengewone algemene 
vergadering; 
 
Gezien de beslissing van de raad van bestuur van Fluvius Antwerpen van 11 september 2019 tot 
agendering, op de buitengewone algemene vergadering, van het voorstel tot toetreding tot Fluvius 
Antwerpen, en van het verzoek tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en 
aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel; 
 
Gezien de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Iveka van 13 december 2019 
tot goedkeuring van de partiële splitsingen door overneming van Iveka (te splitsen vennootschap) 
om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel over te brengen naar 
Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap); 
 
Gezien de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 19 
december 2019 tot de aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en aardgas van 
de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 
2020;   
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Analyse 

Aanleiding 
 
De gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel doen tot op heden een beroep op Iveka als 
beheerder voor hun elektriciteits- en aardgasdistributienet. 
 
Deze gemeenten opteerden ervoor om alle activiteiten daaromtrent, die momenteel aan Iveka 
toevertrouwd zijn, toe te vertrouwen aan Fluvius Antwerpen, en bijgevolg uit te treden uit Iveka, 
en toe te treden tot Fluvius Antwerpen.  
 
Bij brief van 3 december 2019 verzocht Fluvius System Operator, in naam en voor rekening van  
Fluvius Antwerpen, tot aanpassing van de aanwijzingsbeslissingen van Iveka als 
elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2015-08) en als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-
2015-43), alsook tot aanpassing van de aanwijzingsbeslissingen van Fluvius Antwerpen als 
elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2019-12) en als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-
2019-13). 

Procedure 
 
Een distributienetbeheerder moet door de VREG worden aangewezen. De procedure ter zake is 
bepaald in de artikelen 3.1.22 t.e.m. 3.1.25 van het Energiebesluit.  
 
Om te kunnen worden aangewezen, moet de netbeheerder voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
Het komt de VREG toe om, op grond van de ontvangen inlichtingen alsook op basis van  inlichtingen 
en documenten waarover hij beschikt, na te gaan of de netbeheerder voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. Het gaat om capaciteitsvereisten (financieel, technisch, organisatorisch, naleving 
vereisten AVG1 en continu risicobeheersingssysteem), professionele betrouwbaarheid, 
onafhankelijkheidsvereisten, en tevens aan het beschikken over beheersrechten op het te 
beheren net, als bepaald in art. 3.1.1 t.e.m. 2.1.20/2 van het Energiebesluit. 
 
De VREG moet bijgevolg nagaan of Fluvius Antwerpen voldoet aan deze voorwaarden. 

Onderzoek m.b.t. naleving van de voorwaarden 
 
Fluvius Antwerpen is een bestaande elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder. De 
nalevering van de voorwaarden, door deze netbeheerder, werd recent nagegaan en bevestigd in 
de beslissingen tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteitsdistributienetbeheerder 
(BESL-2019-12) en als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2019-13). 
 
Een netbeheerder moet ook blijvend voldoen aan deze voorwaarden. Het komt de VREG toe dit op 
te volgen. In geval van wijzigingen wordt daarom nagegaan welke impact deze wijzigingen kunnen 
hebben op de naleving van de voorwaarden, en wordt tevens beoordeeld of de netbeheerder blijft 
voldoen aan de voorwaarden. 
 
 

― 
1 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie art. 3.1.20/1 van het Energiebesluit 
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Hierna wordt de impact van de splitsingsoperatie op de financiële capaciteit, het beschikken over 
beheersrechten op het te beheren net, en de onafhankelijkheidsvereisten besproken. 
 
Er zijn geen indicaties dat de naleving van de overige voorwaarden, door Fluvius Antwerpen, zal 
wijzigen door de toetreding van 4 extra gemeenten. 

Financiële capaciteit  
 
De VREG heeft de financiële capaciteit van Fluvius Antwerpen onderzocht, zoals vereist door het 
artikel 3.1.1 van het Energiebesluit. Hiertoe werd door Fluvius Antwerpen het financieel plan 2019-
2024 overgemaakt, die aantoont dat Fluvius Antwerpen op heden over voldoende financiële 
capaciteit beschikt. 
 
Gegeven het huidige financiële profiel concludeert de VREG echter dat de financiële capaciteit van 
Fluvius Antwerpen in de komende jaren in sterke mate zal bepaald worden door de financiële 
strategie, de operationele strategie en de dividendpolitiek van de werkmaatschappij Fluvius System 
Operator cvba. Hierdoor is de VREG niet in staat om over de toekomstige financiële capaciteit van 
Fluvius Antwerpen te oordelen. Daarom acht de VREG het aangewezen om gedurende de 
resterende aanwijzingstermijn periodiek toezicht op de financiële capaciteit van Fluvius Antwerpen 
uit te oefenen.   

Beheersrechten op het te beheren net 
 
Een netbeheerder moet krachtens art. 3.1.8 van het Energiebesluit beschikken over de volle 
eigendom op, of het exploitatierecht van het net waarvoor hij wenst te worden aangewezen.  
 
Fluvius Antwerpen voldoet vanaf 1 januari 2020 aan deze voorwaarde, doordat het gehele 
vermogen met betrekking tot de activiteit van elektriciteits- en aardgasdistributie in de 4  
gemeenten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat2, van Iveka overgaat naar 
Fluvius Antwerpen, en dit met ingang van 1 januari 2020. 

Onafhankelijkheid 
 
De bestuurders die voorgedragen worden door de gemeenten-aandeelhouders, mogen geen 
enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een invoerder 
van buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning een tussenpersoon, een 
aanbieder van energiediensten, een ESCO of een aggregator (art. 3.1.16 van het Energiebesluit). 
 
Bij het bestuursorgaan van een netbeheerder moet een corporategovernancecomité worden 
opgericht; dit hoeft evenwel niet als het bestuursorgaan uitsluitend uit onafhankelijke bestuurders 
bestaat (art. 3.1.17 Energiebesluit). 
 
Een nieuwe bestuurder, voorgedragen door een gemeente-aandeelhouder, treedt toe tot de raad 
van bestuur van Fluvius Antwerpen. Met het oog op het nagaan van de naleving van art. 3.1.16 van 
het Energiebesluit werd hiertoe een verklaring op eer van de betreffende bestuurder overgemaakt. 
 
Bovendien moet nagegaan worden of de betreffende bestuurder onafhankelijk is in de zin van het 
Energiebesluit (art. 1.1.1, 74°). In voorkomende geval moet immers vastgesteld worden dat de raad 
van bestuur van Fluvius Antwerpen niet meer volledig is samengesteld uit onafhankelijke 
bestuurders, waardoor de nood aan oprichting van een corporategovernancecomité rijst (art. 
― 
2 en dit overeenkomstig art. 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen 
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3.1.17 van het Energiebesluit). Ook hiertoe werd een verklaring op eer van de betreffende 
bestuurder gevraagd. 
 
Op basis van de voorgelegde verklaring op eer van de nieuwe bestuurder van Fluvius Antwerpen 
leiden we af dat voldaan is aan de eis met betrekking tot de onafhankelijkheid van de door een 
gemeente-aandeelhouders voorgedragen bestuurder (at. 3.1.16 Energiebesluit), en met betrekking 
tot de werking van het bestuursorgaan van de netbeheerder (at. 3.1.17 Energiebesluit).   

Conclusie  
 
Fluvius Antwerpen blijft over voldoende financiële capaciteit beschikken, ook na toetreding van de 
4 gemeenten, en blijft bijgevolg voldoen aan art. 3.1.1. van het Energiebesluit. 
 
Fluvius Antwerpen zal vanaf 1 januari 2020 voldoen aan art. 3.1.8. Energiebesluit, wat betreft het 
beschikken over eigendom- of beheersrechten op het te beheren net.  
 
Fluvius Antwerpen blijft ook na toetreding van een nieuwe bestuurder voldoen aan de 
onafhankelijkheidsvoorwaarden vervat in art. 3.1.16. en 3.1.17. Energiebesluit. 
 
Er zijn geen indicaties dat de naleving van de overige voorwaarden, door Fluvius Antwerpen, zal 
wijzigen door de toetreding van de 4 gemeenten. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel  1 
De VREG beslist tot aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, met zetel 
aan de Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken, als beheerder van het 
elektriciteitsdistributienet op het grondgebied van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en 
Zoersel, met ingang van 1 januari 2020. 

Artikel  2 
De VREG beslist tot aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, met zetel 
aan de Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken, als beheerder van het aardgasdistributienet op 
het grondgebied van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel, met ingang van 1 
januari 2020. 

Voor de VREG 

Brussel, 28 januari 2020 

Pieterjan Renier 
algemeen directeur 
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