PUBLIEKE VERSIE
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2018-C/C-38 van 12 december 2018 in toepassing
van de artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° en 2° van het
Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3
april 2013
Zaak nr. MEDE–C/C–18/0038

Iveg / IMEA / INTEGAN – FLUVIUS ANTWERPEN

I. Procedure
De transactie werd aanvankelijk via het vereenvoudigd formulier in prenotificatie overgemaakt op
11 september 2018.
Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen
inschatten, werden tijdens de prenotificatiefase verzoeken om inlichtingen verstuurd naar de VREG,
de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw), Indaver, IVEKA, Engie, Proximus,
Telenet, Veolia en ODE (Organisatie Duurzame Energie) gestuurd.
De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat omwille van de complexiteit van de betreffende
activiteiten, en de gevolgen voor de marktafbakeningsanalyse, de transactie niet kon worden
aangemeld via de vereenvoudigde procedure.
Op 8 oktober 2018 werd een eerste ontwerp van niet-vereenvoudigde aanmelding overgemaakt
aan het Auditoraat.
In overleg met het Auditoraat werd de concentratie in bovenvermelde zaak aangemeld bij het
Auditoraat op 17 oktober 2018.
Op dezelfde dag werd Antoon Kyndt, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder
“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het
onderzoek. Ruben Vanhove, attaché bij de BMA, werden door de auditeur-generaal toegevoegd aan
het onderzoeksteam. Mevrouw Griet Jans, adjunct van de directeur economische studies, heeft
bijstand verleend aan het onderzoek.
Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is
Devi Wyns aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor
elke aangemelde concentratie.

Op 22 november 2018 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege
alsook aan Iveg, IMEA en INTEGAN (hierna samen de “betrokken ondernemingen” of de “Partijen”)
overgemaakt.
Op 10 december 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur, de
directeur van de economische zaken en de directeur van de juridische zaken gehoord.

II. Betrokken partijen
II.1 De aanmeldende partijen1
Onderhavige transactie wordt aangemeld door de drie betrokken ondernemingen, Iveg, IMEA en
INTEGAN. De betrokken ondernemingen zijn actief als distributienetbeheerders (afgekort als “DNB’s”,
maar ook gekend als intercommunales, opdrachthoudende verenigingen, of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden) voor uiteenlopende diensten, gaande van elektriciteit, aardgas, warmte,
riolering, openbare verlichting en/of kabel.
Iveg treedt in deze transactie op als de overnemer en IMEA en INTEGAN treden op als
doelondernemingen.

II.2 De overnemer2
Iveg, “Intercommunale voor Energie", is een distributienetbeheerder (hiena “DNB”)
verantwoordelijk voor het beheer van elektriciteits-, aardgas-, riolerings- en warmtenetten, alsook
openbare verlichting. Het is actief voor één of meerdere van deze activiteiten in 17 gemeenten. Binnen
de stad Antwerpen verzorgt Iveg de elektriciteits- en gasvoorziening in het district Hoboken en de
zone Kiel, alsook de elektriciteitsvoorziening in de haven van Antwerpen (rechteroever). Voor de
exploitatie van haar verantwoordelijkheden doet Iveg, net zoals de 14 andere Vlaamse DNB’s, beroep
op de werkmaatschappij Fluvius,3 die ontstaan is uit de fusie van de twee voormalige
werkmaatschappijen Eandis en Infrax. Deze samenwerking tussen DNB’s en Fluvius werd goedgekeurd
door de VREG.4

II.3 De doelondernemingen5
IMEA, “Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen”, is een DNB
verantwoordelijk voor het beheer van elektriciteits-, aardgas- en warmtenetten. Het is actief voor één
of meerdere van deze activiteiten in 6 gemeenten. Voor de exploitatie van haar
verantwoordelijkheden doet IMEA beroep op de werkmaatschappij Fluvius.6
INTEGAN, “Intercommunale voor Teledistributie van het gewest Antwerpen”, is een
opdrachthoudende vereniging actief als netbeheerder voor kabelcommunicatie in 14 gemeenten in
de provincie Antwerpen en verzorgt het transport van televisie-, digitale televisie- & radiosignalen,
internet, telefonie & datacommunicatie. De aangesloten gemeenten zijn: Stad Antwerpen (Berchem,
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Aanmelding, p. 2.
Aanmelding, p. 11.
Aanmelding p. 5 e.v.,
https://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-21 dd. 26 juni 2018.
Aanmelding, p. 12-14.
https://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-21 dd. 26 juni 2018.
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Borgerhout, Deurne, Hoboken), de gemeenten Boom, Brasschaat, Brecht (Sint-Job-In-‘t-Goor), Essen,
Hemiksem, Kapellen, Niel, Rumst (Rumst – Terhagen), Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem en
Willebroek.

INTEGAN staat los van de werkmaatschappij Fluvius.

II.4 Vertegenwoordiger7
De gemeenschappelijke vertegenwoordigers van de Partijen zijn:
Meesters Johan Ysewyn en Melissa Van Schoorisse
Covington & Burling LLP
Kunstlaan 44, B-1040 Brussel
+32 2 549 52 54 / +32 5 549 52 35
jysewyn@cov.com / mvanschoorisse@cov.com

7

Aanmelding, p. 23.
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III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing
De auditeur legde neer wat volgt : “

III. Aangemelde operatie
III.1 Beschrijving van de operatie8
De aangemelde concentratie is een fusie door opslorping (overneming) van de DNB’s IMEA en
INTEGAN door Iveg en de herschikking van het bedelingsgebied. Dit betekent dat de DNB Iveg optreedt
als overnemer en de twee andere DNB’s, IMEA en INTEGAN, optreden als doelondernemingen (hierna
de “Transactie”). De concentratie is ondeelbaar en de verschillende vennootschapsrechtelijke stappen
zijn onderling afhankelijk. De fusie-entiteit zal de naam “Fluvius Antwerpen” dragen. Net zoals de
huidige DNB’s, zal “Fluvius Antwerpen” het juridische statuut van een opdrachthoudende vereniging
hebben.

III.2 Doel van de concentratie9
De strategische en economische motieven voor de fusie van de opdrachthoudende verenigingen/
DNB’s Iveg, IMEA en INTEGAN kaderen binnen de beleidsoptie van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. Dit moet leiden tot (i) meer
transparantie ten voordele van de eindklanten en (ii) een vermindering van het aantal
bestuursmandaten binnen de nieuwe entiteit “Fluvius Antwerpen”.
Deze doelstellingen worden mogelijk gemaakt door het feit dat huidige opdrachthoudende
verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg samen instaan voor een aantal nutsvoorzieningen in de
Antwerpse regio. Dit maakt het mogelijk om voor de Antwerpse regio deze leidinggebonden sectoren
te bundelen, zodat Fluvius Antwerpen in de toekomst kan fungeren als een ‘multi-utility’ entiteit,
waarin naast het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergievoordelen voor
de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden geoptimaliseerd. Deze ‘multiutility’ aanpak laat een sterkere sturing toe in functie van het beheer van de publieke ruimte door het
beperken van de coördinatielast voor lokale besturen alsook de hinder voor de burger.
Momenteel gelden in Antwerpen de laagste nettarieven van Vlaanderen. Via de Transactie hopen
de Partijen om deze tarieven op middellange termijn te kunnen behouden.
Bovendien worden leidinggebonden nutssectoren de laatste jaren sterk onderworpen aan
veranderingen die zware investeringen vergen, zowel in nieuwe distributieinstallaties als in zeer
complexe ICT- en communicatiesystemen. Er zijn substantiële schaalvoordelen te realiseren waardoor
het noodzakelijk wordt de krachten te bundelen.
Ook vanuit beleidsmatig, economisch en operationeel perspectief biedt de fusie meerwaarde wat
betreft verbeterde coördinatie, efficiëntiebesparingen, synergie- en schaalvoordelen.
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Aanmelding, p. 15.
Aanmelding, p. 15-16.
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IV. Type overeenkomst10
De huidige aanmelding betreft een fusie door overneming conform artikel 693 e.v. van het Wetboek
van Vennootschappen met Iveg als overnemer en IMEA en INTEGAN als doelondernemingen. Het
integrale vermogen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, van de doelondernemingen IMEA
en INTEGAN zal, met ingang vanaf 1 april 2019, overgedragen worden aan Iveg en deze laatste zal een
nieuwe levensduur van maximum 18 jaar krijgen.
De statutenwijzigingen binnen Iveg, IMEA en INTEGAN om conform het Vlaams decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur op te treden gaan eveneens vanaf 1 april 2019 in.
De concentratie brengt dus een nieuwe onderneming tot stand die voortvloeit uit de fusie van Iveg,
IMEA en INTEGAN en die de naam “Fluvius Antwerpen” zal dragen. Dit betreft bijgevolg een
concentratie in de zin van artikel IV.6 §1, 1° WER.

IV.1 Onderzoekstermijnen na aanmelding
Aanmelding concentratie

17 oktober 2018

Aanvang termijn

18 oktober 2018

20 werkdagen

19 november 2018

25 werkdagen

26 november 2018

40e werkdag

17 december 2018

IV.2 Drempels11
De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:
2017 (in euro)

Iveg

IMEA

INTEGAN

Wereldwijde omzet

87.299.140

213.899.814

11.224.438

EU-wijde omzet

87.299.140

213.899.814

11.224.438

Omzet in België

87.299.140

213.899.814

11.224.438

Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA.

V. Marktafbakening
V.1 Activiteiten partijen12
Elk van de Partijen is actief in één of meerdere van volgende activiteiten:

10
11
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Aanmelding, p. 24-25.
Aanmelding, p.36.
Voor een uitgebreid overzicht en toelichting van de verschillende activiteiten: zie aanmelding, p.2-9
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-

Energiesector - beheer van elektriciteits- en aardgasnetten:
De Partijen zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die optreden als DNB’s voor het
beheer van elektriciteits- en aardgasnetten in verschillende regio’s en gemeenten in de
provincie Antwerpen, alsook beperkt daarbuiten. In de hoedanigheid van DNB’s voor gas en
elektriciteit staan de Partijen in en zijn zij verantwoordelijk voor één of meerdere activiteiten
die gekwalificeerd kunnen worden als de energieverdeling van producent tot de eindgebruiker.
Dit zijn activiteiten van algemeen nut die door gemeenten worden toevertrouwd aan DNB’s ,
waarvoor deze laatsten een beroep doen op een werkmaatschappij, in casu Fluvius.13

-

Beheer van rioleringsnetten:
Iveg is een opdrachthoudende vereniging die als DNB voor de riolering in bepaalde gemeenten
instaat. Naar analogie met de organisatie van de elektriciteits- en aardgasmarkt, doet Iveg in
de praktijk voor riolering ook beroep op een werkmaatschappij die het rioleringsnet van Iveg
beheert, bouwt en onderhoudt, namelijk de werkmaatschappij Fluvius. IMEA noch INTEGAN
zijn actief in het beheer van rioleringsnetten.

-

Beheer van kabelnetten:
INTEGAN is als opdrachthoudende vereniging actief als DNB voor kabelcommunicatie in 14
gemeenten in de provincie Antwerpen en verzorgt het transport van televisie-, digitale
televisie- & radiosignalen, internet, telefonie & datacommunicatie.
Op 1 oktober 2008 heeft INTEGAN met Telenet een akkoord afgesloten met betrekking tot de
overdracht van de analoge en digitale televisieactiviteiten, samen met de overdracht van de
klantenportefeuille en de televisieactiviteiten. INTEGAN is vanaf dan niet langer
kabelexploitant maar netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie. Het blijft echter wel eigenaar
van het kabelnetwerk en blijft instaan voor de investeringen en het onderhoud ervan alsook de
herstellingen, de uitbreiding en de opwaardering van haar kabelnetwerk. INTEGAN realiseert
nieuwe aansluitingen en kan bestaande aansluitingen wijzigen en aanpassen. Iveg noch IMEA
zijn actief in het beheer van kabelnetten.

-

De exploitatie van openbare verlichting:
In het kader van de openbare dienst-verplichting voorzien en onderhouden DNB’s openbare
verlichting voor het grondgebied waarvoor zij door een beheersoverdracht van een gemeente
aangewezen zijn.
Zowel Iveg als IMEA hebben binnen het kader van hun taken als distributienetbeheerder de
openbare dienst-verplichting voor de exploitatie van openbare verlichting in hun statuten
opgenomen. Niettemin is enkel Iveg tegenwoordig actief wat betreft de exploitatie van
openbare verlichting

-

Warmtenetten:
In tegenstelling tot distributienetbeheer inzake gas en elektriciteit is de ontwikkeling van
warmtenetten een commerciële activiteit, die volledig openstaat voor derden. DNB’s kunnen
afnemers dus niet verplichten om zich aan te sluiten op een warmtenet. Daarentegen kunnen

13

Zie www.fluvius.be; https://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-21 dd. 26 juni 2018.
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afnemers van het elektriciteits- of gasnet wel van DNB’s eisen om aangesloten te worden.
Zowel Iveg als IMEA voeren deze activiteit uit.
In secties II.2 en II.3 zijn de voornaamste activiteiten in relatie tot onderhavige transactie voor elk
van de Partijen afzonderlijk meer in detail uiteengezet. Hieronder wordt weergegeven waar Iveg en
IMEA geografisch actief zijn.

V.1.1 Iveg14
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle gemeenten waar Iveg momenteel actief is in het
beheer van één of meerdere distributienetten, samen met de stemrechten die desbetreffende
gemeenten bezitten in de algemene vergadering van de DNB Iveg:
1.
7.

2.
Aartselaar

8.

Antwerpen

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Boechout
Essen
Grobbendonk
Hemiksem
Kampenhout
Kapellen
Laakdal
Lille
Merksplas
Niel
Nijlen
Stabroek
Steenokkerzeel
Vorselaar
Zelzate

14

Elektriciteit 3.

Aardgas 4.
X

Warmte 5.

X
(Hoboken, Kiel,
haven)

X
(Hoboken,
Kiel)

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
(excl.
Hoogboom)

X

X

X
X
X

X
X
10

Riolering6.

29,2%

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
12

X
8

Stemrechten
3,2%

X (IBA’s)

4

6,1%
7,7%
4,1%
5,7%
1,4%
5,3%
2,0%
2,8%
2,2%
4,9%
10,8%
4,1%
2,2%
2,2%
6,1%
100,0%

Aanmelding, p. 11-12.
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Voor elektriciteit en aardgas kan het huidige verzorgingsgebied visueel als volgt worden
voorgesteld:

8

V.1.2 Imea15
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle gemeenten waarin IMEA actief is in het beheer van
één of meerdere distributienetten, samen met de stemrechten die desbetreffende gemeenten bezitten
in de algemene vergadering van de DNB IMEA:

Antwerpen
Brasschaat
Duffel
Kapellen
Mortsel
Zwijndrecht

Elektriciteit

Aardgas

X
(excl. Hoboken,
Kiel, haven)
X
X
X
(Hoogboom)
X
X
6

X
(excl. Hoboken en
Kiel)
X
X

Warmte

Stemrechten
Algemene
Vergadering

X

72,9%
9,2%
4,9%

X
X
X
6

3,8%
X
2

4,9%
4,3%
100%

Voor elektriciteit en aardgas kan het verzorgingsgebied visueel als volgt worden voorgesteld:

V.2 Algemene omschrijving van de markten door partijen16
Volgens partijen worden volgende markten door de transactie beïnvloed:
Partijen zijn actief als DNB’s op één of meerdere van de markten voor elektriciteit, aardgas,
rioleringsnetten, kabelnetwerken, openbare verlichting en warmtenetten. Slechts met betrekking
tot enkele van deze activiteiten bestaat er een horizontale productoverlap tussen IMEA en Iveg,

15
16

Aanmelding, p.12-13.
Aanmelding, p.14.
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met name voor warmtenetten, elektriciteit en aardgas. De Transactie heeft echter wegens het
ontbreken van een geografische overlap, alsook de strikte regulering in de energiesector en de
specifieke rol van DNB’s, volgens partijen geen significante impact op deze markten.
Relevante markten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten van de Partijen en eventuele overlap op
de relevante productmarkten:
Iveg
X

IMEA
X

Aardgas

X

X

Warmte

X

X

Riolering
Kabel
Openbare verlichting

X

Elektriciteit

INTEGAN

X
X

Opmerking
Overlap - relevante productmarkt
Overlap relevante productmarkt
Overlap relevante productmarkt
Geen overlap
Geen overlap
Geen overlap

Geografisch overlappen de elektriciteits-, aardgas-, en warmteactiviteiten van Iveg en IMEA elkaar
niet en zal de Transactie zelfs leiden tot een aaneengesloten geografisch bedelingsgebied voor
voornamelijk elektriciteit en aardgas. Bijgevolg worden bepaalde eilandsituaties weggewerkt.
Daarnaast zijn Partijen ook nog actief op de markt voor het beheer van rioleringsnetten, de markt
voor het beheer van kabelnetwerken en de markt voor exploitatie van openbare verlichting.

V.3 Beheer van elektriciteits- en aardgasnetten
V.3.1 Regulering en consolidatie in de keten
De VREG
De bevoegdheid inzake energiedistributie is een gewestelijke materie. Het Vlaams Gewest geeft per
decreet aan de Vlaamse Regeringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de autonome
bevoegdheid om de energiemarkt in Vlaanderen te reguleren, te controleren en de transparantie ervan
te versterken. Het is de VREG die de distributienetbeheerders aanwijst per geografisch gebied (art.
4.1.1 Energiedecreet)17.
Sinds 1 juli 2014 is de VREG bevoegd voor de vastlegging van een tariefmethodologie en de
goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest. Hierdoor
wint het toezicht op de distributienetbeheerders aan coherentie.
Naast de technische regulering en toezicht op de Vlaamse distributienetbeheerders (netuitbouw ter
ondersteuning van Vlaams energiebeleid en openbare dienstverplichtingen) bepaalt de VREG vandaag
dus ook de vergoeding voor deze diensten die aanzet tot efficiënte bedrijfsvoering (tariefregulering).

17

De voorwaarden en de procedure om aangewezen te worden als netbeheerder werden vastgelegd in het Energiebesluit. Ter
uitvoering van de wettelijke bepalingen heeft de VREG in 2002 een procedure geopend tot aanwijzing van de
elektriciteitsdistributienetbeheerders. In 2003 gebeurde hetzelfde voor de aardgasdistributienetbeheerders. De voorwaarden en
de procedure om aangewezen te worden als netbeheerder werden vastgelegd in het Energiebesluit. Ter uitvoering van de
wettelijke bepalingen heeft de VREG in 2002 een procedure geopend tot aanwijzing van de elektriciteitsdistributienetbeheerders.
In 2003 gebeurde hetzelfde voor de aardgasdistributienetbeheerders.
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Het wettelijk kader waaruit de VREG vertrekt voor de opmaak van de tariefmethodologie zijn de
richtlijnen in het Energiedecreet. Na overleg met de distributienetbeheerders wordt door de VREG een
ontwerp opgesteld voor de tariefmethodologie. De tariefmethodologie omvat de regels, de
rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de tarieven
voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. Daarna consulteert de VREG over haar ontwerp via een
openbare raadpleging. Na verwerking van de opmerkingen op deze consultatie, wordt de definitieve
tariefmethodologie beslist. Die legt vast hoe de hoogte van het toegelaten inkomen van de
netbeheerders uit hun distributienetttarieven wordt bepaald. De distributienetbeheerders dienen op
basis daarvan hun tariefvoorstellen bij de VREG in, waarna de VREG die beoordeelt. Na goedkeuring
worden de definitieve tarieven gepubliceerd met de datum waarop ze van kracht worden18.
Fluvius (de werkmaatschappij)
De DNB’s zijn georganiseerd in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en doen voor hun
exploitatieactiviteiten een beroep op één gemeenschappelijke werkmaatschappij: Fluvius System
Operator cvba (hierna “Fluvius”).
Fluvius is het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen en levert nutsvoorzieningen aan
overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. De werkmaatschappij is op 1 juli
2018 ontstaan uit de fusie van twee voormalige werkmaatschappijen: Eandis System Operator (de
vroegere ‘gemengde’ sector, vanwege de aanwezigheid van private participaties) en Infrax (de
vroegere ‘zuivere’ sector, volledig in handen van de gemeenten).
Fluvius is een onafhankelijk bedrijf, en staat als werkmaatschappij in voor onder meer de aanleg,
het beheer en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas en het beheer van
de openbare verlichting in alle 308 Vlaamse gemeenten, de aanleg, het beheer van en het onderhoud
van de riolering in 84 Vlaamse gemeenten, het beheer van het kabeldistributienet in 91 Vlaamse
gemeenten, de aanleg van warmtenetten, de taken van sociale energieleverancier, de promotie van
rationeel energie- en watergebruik en de ondersteuning van de lokale besturen in Vlaanderen bij hun
streven naar meer energie-efficiëntie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.
Fluvius voert deze opdrachten uit in opdracht en voor rekening van 14 intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden: Gaselwest, IMEA, Imewo, Infrax-West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem,
Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.19 Deze 14 intercommunale verenigingen zijn
tevens de aandeelhouders van Fluvius.
INTEGAN is op dit ogenblik geen aandeelhouder van de werkmaatschappij Fluvius. Fluvius
Antwerpen, dat INTEGAN na de Transactie zal opslorpen, zal één van de aandeelhouders worden van
het grotere Fluvius. Op dat ogenblik wordt INTEGAN onrechtstreeks mede-aandeelhouder van Fluvius.
Echter de impact van de transactie op de relatie tussen INTEGAN en Fluvius werkmaatschappij zal
uiterst beperkt zijn. Vooreerst blijft het aandeel van Fluvius Antwerpen in Fluvius beperkt tot het
gezamenlijke huidige aandeel van IMEA en Iveg, ten belope van 13%. Voorts blijft Fluvius Antwerpen
kabelnetwerkbeheerder voor de regio Antwerpen. Tenslotte blijft de verhouding waarbij INTEGAN de
coax kabel beheert en die in erfpacht is gegeven aan Telenet tot 2046, ongewijzigd.20

18
19
20

https://www.vreg.be/nl/distributie-en-transmissienettarieven; https://www.vreg.be/nl/juridisch-kader-distributienettarieven
https://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-21 dd. 26 juni 2018.
Antwoord aanmeldende partijen dd. 2 augustus 2018.
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Schema aandeelhouderschap Fluvius:

Van de 14 opdrachthoudende verenigingen zijn er 11 aangesteld als DNB voor de 100%
gereguleerde activiteit elektriciteit- en aardgasdistributie. Het betreft Gaselwest, IMEA, Imewo, Infrax
West, Inter-energa, Intergem, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE en Sibelgas. Bovenvermelde DNB’s zijn eveneens
actief in de uitrol van warmtenetten of hebben hun intenties kenbaar gemaakt om - op korte of
middellange termijn - actief te worden in de exploitatie ervan.
Van de 14 opdrachthoudende verenigingen zijn er 4 actief in de 100% gereguleerde
rioleringsactiviteit: Infrax West, Inter-aqua, Iveg en Riobra.
Tenslotte zijn 3 van de 14 opdrachthoudende verenigingen actief in de activiteit kabel-tv
infrastructuur. Het betreft Infrax West, Inter-media en PBE.
Voor het uitvoeren van al haar opdrachten, telt Fluvius 5.330 werknemers. De DNB’s die tot voor
kort beroep deden op Eandis als werkmaatschappij, hadden al geen eigen personeelsleden om de taken
op het terrein uit te voeren. De statutaire medewerkers van de DNB’s van Infrax worden vanaf 1 april
2019 ondergebracht in ‘OV Fluvius’ om van daaruit te worden gedetacheerd naar Fluvius System
Operator cvba. De contractuelen van Infrax krijgen een nieuw contract bij Fluvius System Operator
cvba.
Fluvius factureert maandelijks zijn kosten aan de distributienetbeheerders.
Geplande gewestelijke regelgeving Tommelein

Er is nieuwe wetgeving in de maak, ingegeven door het kabinet van Vlaams Minister voor Energie
Tommelein die: (i) gemeenten zal verplichten om eenzelfde DNB te kiezen voor elektriciteit en aardgas
en (ii) ervoor zal zorgen dat de geografische gebieden van elke DNB aaneengesloten gebieden zijn.
Deze beleidskeuze zal de mogelijkheid tot lappendekens ongedaan maken, echter zonder aan
de lokale autonomie van de gemeenten te raken. Bijgevolg zal een gemeente die zich middenin
het verzorgingsgebied van een bepaalde DNB bevindt, nog wel autonoom haar
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distributienetbeheer kunnen organiseren, maar zal ze niet langer de keuze hebben om zich aan te
sluiten bij een DNB die niet aangrenzend is aan het verzorgingsgebied van haar gemeente. De
gemeente zal verder wel de mogelijkheid behouden om - zelfs indien ze zich middenin het
verzorgingsgebied van een bepaalde DNB bevindt - samen met aangrenzende gemeenten het
initiatief te nemen om het distributienetbeheer via een andere of nieuwe DNB te organiseren.21
Deze aanpassing aan het Energiedecreet is echter nog niet definitief.22

V.3.2 Productmarkt
V.3.2.a Beslissingspraktijk
Met betrekking tot de exploitatie en het beheer van transmissie- en distributienetten heeft de
Commissie eerder reeds gesteld dat deze activiteiten natuurlijke monopolies uitmaken en dat geen
mededinging plaatsvindt op dit niveau. In ENI/EDP/GDP herhaalde de Commissie dat indien partijen
eigenaar zouden zijn van distributienetten in verschillende gebieden van het land, dat die netten dan
afzonderlijke markten zouden uitmaken aangezien distributie over het ene net niet substitueerbaar is
voor distributie door het andere net vanuit het oogpunt van een koper.23
In Gaz de France/Suez verwees de Commissie naar distributienetwerken met de vermelding dat
dergelijke infrastructuur in België “beheerd wordt door natuurlijke monopolies”, maar liet zij verder de
precieze marktafbakening open.24
De Raad voor de Mededinging volgde de marktafbakening van de Commissie in deze sector en
beschouwde de markt voor de distributie van elektriciteit aan groot- en kleinverbruikers en de markt
voor gasdistributie als aparte markten25.
Naast de concurrentie binnen de markt, kan ook gekeken worden naar de concurrentie om de
markt. In het geval natuurlijke (en/of wettelijke) monopolies, bijvoorbeeld in de context van een
geliberaliseerde sector, de enige economisch haalbare optie zijn, kan concurrentie om de markt een
alternatief vormen om de dynamiek tussen de verschillende aanwezige en potentiële spelers aan te
wakkeren. In de traditionele vorm vindt concurrentie om de markt binnen netwerkindustrieën
voornamelijk plaats via veilingen of aanbestedingsprocedures die de winnaar van het proces toelaten
om de markt te bedienen voor een op voorhand vastgelegde periode. Met andere woorden, de
verschillende marktspelers concurreren onderling voor het recht om tijdelijk als monopolist te
opereren. Op deze manier zorgt de concurrentie om de markt voor concurrentiële druk op de
aangewezen monopolist die als enige opereert binnen de markt.

21
22

23
24
25

Aanmelding, p.51.
Reeds gestemd in de Commissie Vlaams Parlement op 24/10/2018. Teksten beschikbaar op site Vlaams Parlement:
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1272045
Beschikking van de Europese Commissie van 9 december 2004 in ENI/EDP/GDP, M.3440, rn.34.
Beschikking van de Europese Commissie van 14 november 2006 in Gaz de France/Suez, M.4180, rn. 58.
Beslissingen van de Raad voor de Mededinging nr. 2001 C/C 47 van 10 september 2001, inzake Luminus N.V./ N.V. Publilum/
Centrica plc/ C.V.B.A.Interelectra/C.V.B.A. IVEG/ C.V.B.A. PLIGAS/ C.V.B.A VEM/ C.V.B.A. VWEM . Beslissingen van de Raad voor
de Mededinging nr. 2002 -C/C- 50 van 28 juni 2002 en 2002 -C/C- 61 van 30 augustus 2002 inzake ECS / Interlux SCRL ; Beslissingen
van de Raad voor de Mededinging nr. 2002 -C/C- 49 van 28 juni 2002 en 2002 -C/C- 62 van 30 augustus 2002 inzake ECS / IDEG
SCRL ; Beslissing van de Raad voor de Mededinging nr. 2002 -C/C- 63 van 30 augustus 2002 inzake ECS / SEDILEC SCRL; Beslissing
van de Raad voor de Mededinging nr. 2002 -C/C- 64 van 30 augustus 2002 inzake ECS / SIMOGEL SCRL, Beslissing van de Raad
voor de Mededinging nr. 2003- C/C- 12 van 14 februari 2003 inzake ECS/Imea ; Beslissing Raad voor de Mededinging
Interelec/Interga/Sibelgaz, nr. 2003-C/C/-14 van 20 februari 2003 en de verschillende andere beslissingen uitgesproken in het
kader van de zaken ECS/Electrabel.
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Voor de rationale achter concurrentie om de markt en de impact op het mededingingsbeleid kan
verwezen worden naar verschillende academische papers en bestaande beslissingspraktijk bij
verschillende NCA’s waaronder l’Autorité de la Concurrence en de CMA26.
Daarnaast maakt de Europese Commissie ook melding van het concept in kader van haar
staatssteunbeleid, meer bepaald in de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip
“Staatssteun”27 in punt 188, en heeft de Commissie in een document28 over energie-infrastructuur in
het bijzonder dit begrip aangehaald.
V.3.2.b Standpunt aanmeldende partijen29
De gereguleerde markten voor het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten zijn relevante
productmarkten voor de beoordeling van de Transactie. DNB’s spelen op deze markten een sleutelrol
om de vlotte werking van de markt en de vrije mededinging tussen de marktspelers en de
energiebevoorrading van alle consumenten zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen.
Gezien deze unieke maatschappelijke opdracht van DNB’s is hun rol wettelijk verankerd, zowel op
federaal als op gewestelijk niveau. Zodoende bekleden de distributie- en transportnetten een aparte
plaats binnen het groter geheel van de vrije energiemarkt die hun specifieke verantwoordelijkheden
geeft zowel ten aanzien van deze markt als ten aanzien van de maatschappij in haar geheel.
DNB’s, zoals IMEA en Iveg, vormen de noodzakelijke verbinding tussen de energiebron en
energieverbruikers en bekleden daarvoor een natuurlijk monopolie. Dit wordt gerechtvaardigd omwille
van twee essentiële redenen: (i) netinfrastructuur is zeer kapitaalintensief, waardoor één unieke
infrastructuur wenselijk is en (ii) deze netten hebben een impact op milieu en urbanisme, waardoor
hun impact beperkt moet blijven. Dergelijke natuurlijke monopolies worden daarom ook door de
wetgever omgevormd tot – en gereguleerd als – wettelijke monopolies.
Deze monopoliesituatie wordt in evenwicht gehouden door de regulering en controle door de
overheden, die verzekeren dat DNB’s onafhankelijk en onpartijdig optreden en dat de tarifering door
DNB’s afgestemd wordt op de reële kosten en geïnvesteerd kapitaal. De specifiek toegewezen
opdrachten worden dus steevast uitgeoefend in samenwerking met de overheid.
Waar producenten, leveranciers en verkopers dus met elkaar concurreren, is dat voor DNB’s
geenszins het geval. DNB’s zorgen namelijk voor het kader waarbinnen concurrentie tussen
marktdeelnemers kan plaatsvinden. Zij dienen alle marktspelers op dezelfde wijze en tegen dezelfde
voorwaarden toegang te verschaffen tot de netten en dit op transparante en niet-discriminerende
wijze.

26

27

28

29

Enkele verwijzingen: The Italian gas distribution market and new business opportunities http://www.macchigangemi.com/upload/approfondimenti/allegato_it/00000118.pdf; https://www.oxera.com/agenda/changing-trains-assessingoptions-for-greater-on-rail-competition/; Barros P.P., Brouwer W.B.F., Thomson S., and Varkevisser M. (2016), Competition
among health care providers: helpful or harmful?, Eur J Health Econ. 2016; 17: 229–233.; Whelan, G., Wardman, M., Nash, C. and
Preston, J. (1999) The privitization of passenger rail services in Great Britain: an evaluation of competition for the market and
competition in the market. In, World Transport Research Volume 4. Amsterdam, NL. Pergamon, pp. 583-596.; Lassere B. (2014),
Competition for the market and liberalization: the French experience, Italian Antitrust Review, Vol. 1, No. 3; Mougeot M.,
Naegelen F., “La concurrence pour le marché”, Revue d'économie politique 2005/6 (Vol. 115), pages 739 à 778; Autorité de la
Concurrence Française Guide d'évaluation de l'impact concurrentiel de projets de textes normatifs, ANNEXE 3 : Concurrence «
sur
le
marché
»
et
concurrence
«
pour
le
marché
»
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=461&id_article=1946;
Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (2016/C 262/01), meer bepaald punt 188.
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_energy_en.pdf, meer bepaald m.b.t. de voorwaarden voor een
legal monopoly.
Aanmelding, p. 46 e.v.
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Iveg en IMEA
Iveg en IMEA zijn beide als DNB’s verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en het beheer van
de distributienetten voor elektriciteit en aardgas, alsook voor de verdeling van (i) elektriciteit van de
transmissienetbeheerder (i.e. Elia en/of lokale energieproducenten) of (ii) aardgas via
vervoersonderneming Fluxys naar eindafnemers. Dit heeft tot gevolg dat de gereguleerde markten
voor het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten beide relevante productmarkten zijn voor de
beoordeling van de Transactie.
Iveg en IMEA opereren daarin als gemeentelijke belangenbehartigers in een door de overheid
gereguleerde en gecontroleerde context. Zij zijn net zoals andere DNB’s op de elektriciteits- en
aardgasmarkt verplicht om aan te tonen dat zij onafhankelijk optreden van andere marktdeelnemers
zoals energieproducenten en energieleveranciers. DNB’s beschikken dus over een natuurlijke en
juridische monopolie-positie waardoor alle netgebruikers (i.e. energieleveranciers en
energieproducenten) gelijk dienen te worden behandeld. Bijgevolg hebben zij geen vrijheid bij het
bepalen van hun prijs. De tarieven die zij aan energieleveranciers aanrekenen voor het gebruik van het
energie- of distributienet worden dus vooraf goedgekeurd door de desbetreffende regionale
energieregulator (VREG, BRUGEL en CWaPE) en voor verschillende jaren vastgelegd.
Bovendien worden DNB’s - als actoren voor de behartiging van belangen van algemeen nut aangeduid als exclusieve beheerder van een welomschreven gebied, waardoor de activiteiten van Iveg
en IMEA voor het distributienetbeheer echter geografisch niet kunnen overlappen.
Wat de competition for the market betreft, stellen de Partijen dat de werkelijke concurrentie in de
energiesector zich afspeelt op de niveaus van de energieleveranciers, -producenten, en -invoerders.
Een beoordeling van het switchgedrag en competition for the market voor DNB’s is dan ook eerder
een vraagstuk met betrekking tot de industriële organisatie en de public policy choices van de
wetgever inzake de energiemarkt.

Indien men al van competition for the market op het niveau van de DNB’s kan spreken, wordt
die op een aantal manieren reeds reglementair, en onafhankelijk van onderhavige transactie,
afgezwakt. Zie hiervoor randnummer 206 op pagina’s 62 en 63 uit de aanmelding.
V.3.2.c Marktonderzoek
Zoals hierna zal worden toegelicht, is de grootste onduidelijkheid betreffende de
productmarktafbakening bij het beheer van distributienetten niet zozeer gerelateerd aan de periode
waarbinnen een DNB de bevoegdheid heeft gekregen om het net te beheren, i.e. de concurrentie
binnen de markt, dan wel de aanloopperiode naar het mogelijke overschakelmoment maximaal 18
jaar na het afsluiten van het akkoord. Dit is wat men als de concurrentie om de markt kan omschrijven.
De marktbevraging heeft zich dan ook hier voornamelijk op toegespitst, met vragen omtrent het
overschakelmoment, de mogelijke concurrentiële parameters die de verschillende DNB’s tegen elkaar
kunnen uitspelen, en de mogelijke impact die de geplande wijzigingen in de regelgeving hierop zouden
kunnen hebben.
Zowel de VREG30 als Engie31 geven in de antwoorden op de verschillende verzoeken om inlichtingen
aan dat de transactie de keuzemogelijkheid op vlak van DNB’s voor gemeentes beperkt, maar
30
31

Antwoord van de VREG dd. 12 juni 2018.
Antwoorden van Engie dd. 18 juni 2018 en 6 november 2018.
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nuanceren deze beperking door te verwijzen naar andere elementen die deze keuzevrijheid mee
beperken, zoals de nieuwe geplande regelgeving, de ex ante reguleringsbevoegdheden van de VREG
en de rol van de enige overblijvende werkmaatschappij, zijnde Fluvius.
Antwoord van de VREG: “Dit betekent concreet inderdaad dat gemeenten minder keuze zullen
hebben bij de aanduiding van de netbeheerder. Immers, hoe groter het netgebied, hoe moeilijker voor
een individuele gemeente om nog voor een andere distributienetbeheerder te kiezen. Enkel gemeenten
op de grens van zo’n netgebied kunnen op het einde van de looptijd van een samenwerkingsverband,
de samenwerking met andere gemeenten nastreven.
Deze verminderde kans op keuze voor een gemeente, en dus de impact op de concurrentiële positie
van de overige distributienetbeheerders, volgt echter niet uit een totale vrije keuze van de
netbeheerders tot fusie, maar deels ook uit het gevoerde beleid, dat vertaald wordt in een decreet,
waaraan ze zich (zullen) moeten conformeren”32.
De vermindering van keuze van een gemeente voor een andere distributienetbeheerder volgt
volgens de VREG33 dan ook minstens deels uit Vlaamse beleidskeuzes zoals de verplichting van een
aaneensluitend netgebied en een unieke netbeheerder voor zowel elektriciteits- als aardgasdistributie.
Ik verwijs hiervoor naar het ontwerpdecreet waarvan sprake in vorige brief: het ontwerpdecreet
inzake diverse bepalingen, dat ondertussen definitief goedgekeurd werd door Vlaamse regering op 20
juli 2018, en op 9 augustus 2018 ingediend werd in het Vlaams Parlement. In artikel 7 van dit
ontwerpdecreet staat: “De VREG wijst voor een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied een
rechtspersoon aan die belast is met het beheer van het elektriciteits- en aardgasdistributienet.”
Op dit moment zijn er gemeentes waar aardgas- en elektriciteitsdistributienetbeheerder
verschillen. Op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld in het havengebied van Antwerpen, evenals in de
gemeente
Kapellen,
Imea
de
gasdistributienetbeheerder
is,
en
Iveg
de
elektriciteitsdistributienetbeheerder.
In
Stabroek
(postcode
2940)
is
Iveg
de
gasdistributienetbeheerder, en Iveka de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
Hoe dan ook moet voor de betrokken gemeentes, als het ontwerpdecreet in huidige vorm definitief
zou worden en van kracht wordt, een keuze gemaakt worden voor slechts 1 distributienetbeheerder,
dus 1 van beide. En bovendien moet die distributienetbeheerder een gebied omvatten dat
aaneensluitend is.
Het is duidelijk dat deze beleidskeuze gebiedsuitwisseling tussen de huidige netbeheerders zal
noodzaken. De netbeheerders hebben blijkens de overgangsbepaling van het ontwerpdecreet tot 1
januari 2021 de tijd om te voldoen aan deze voorwaarde. Die tijdspanne is voorzien gelet op de hiervoor
noodzakelijke gebiedsuitwisselingen. Het is niet uit te sluiten dan men nu reeds vooruitloopt op deze
ontwikkeling.
Gezien de bovenstaande voorbeelden is duidelijk dat een verminderde keuze voor de gemeenten
zeker ook zal volgen uit het feit dat ze slechts 1 netbeheerder voor elektriciteitsdistributie én
aardgasdistributie zullen kunnen kiezen, en het feit dat netbeheerders zullen moeten toewerken naar
1 aaneensluitend werkgebied. Dit terwijl gemeentes nu kunnen kiezen voor een
distributienetbeheerder die verder niet actief is in de naburige gemeenten, zoals bijvoorbeeld de

32
33

Antwoord van de VREG dd. 12 juni 2018, vraag 2.1.
Antwoord van de VREG dd. 3 september 2018, vraag 1
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gemeente Vosselaar die een beroep doet op Infrax West, die voor het overige uitsluitend in WestVlaanderen actief is. Infrax West zal in de toekomst, als het ontwerpdecreet in huidige vorm definitief
zou worden, niet actief kunnen zijn in Vosselaar.
Een verminderde keuze voor de gemeente is, in het licht van de huidige regelgeving, niet het gevolg
van een concentratie zoals die nu voorligt. Een gemeente kan nog steeds een andere
distributienetbeheerder kiezen. In de toekomst zal die keuze mogelijks wegvallen; dit is dan het gevolg
van een beleidskeuze gemaakt door de Vlaamse regelgever. Dit laatste geldt niet voor Integan, althans
niet op grond van het geciteerde ontwerpdecreet, aangezien dit laatste enkel betrekking heeft op de
sector van het elektriciteits- en aardgasdistributienetten, en niet op de sector van rioleringsnetten.
De VREG verwijst hieromtrent tevens naar de Raad van State die in nr. 8 van zijn advies nr. 63.643/3
van 13 juli 2018 wees op de ingrijpende beperkingen van de voornoemde vrijheden die voortvloeien uit
artikel 7, 1° en 2°, van het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest “houdende diverse
bepalingen inzake energie”.
Wat de impact van de transactie op de distributienettarieven betreft, stelt de VREG het volgende:
De VREG is bevoegd voor de vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas.
Deze tarieven zijn gereguleerd, nl. ze worden vastgesteld volgens de tariefmethodologie van de VREG.
De distributienettarieven zijn de aanrekening van de door de VREG toegelaten inkomsten van de
distributienetbeheerder uit zijn tarieven. De tariefmethodologie is niet-discriminatoir en wijzigt nu niet
door een lokale fusie van distributienetbeheerders tot bv. Fluvius Antwerpen. Het is moeilijk om te
becijferen hoe de tarieven voor de betrokken zones zullen wijzigen maar ze blijven het resultaat van de
toepassing van de tariefmethodologie van de VREG.34
Engie35 stelt eveneens dat de geplande regelgeving van aard is om de keuzes van gemeenten te
beperken. Bijgevolg is een zogenaamde “competition for the market” volgens Engie erg beperkt gelet
op de strikte regulering : periode van 18 jaar, aaneengesloten geografische zone, zelfde DNB voor
zowel gas- als elektriciteitsdistributie.
V.3.2.d Onderzoek en beoordeling auditeur
Heel wat recente en toekomstige hervormingen zijn gestuurd vanuit de wetgever met als doel de
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer, en meer transparantie ten voordele
van de eindklanten.
Het Regeerakkoord van de Vlaamse regering voorziet dat er “een stroomlijning van de structuren
van het distributienetbeheer in Vlaanderen moet komen evenals een verdere integratie binnen de
werkmaatschappijen. Verder moet er gestreefd worden naar efficiëntiewinst en coherenter beleid op
het openbaar domein en moet er een geïntegreerde visie komen op leidinggebonden nutssectoren”.36
Vandaag wordt het distributienetbeheer echter niet door één gecentraliseerde netbeheerder
uitgevoerd. Hoewel de 14 DNB’s aandeelhouder zijn van Fluvius, treden zij nog steeds als onafhankelijk
bedrijf op. Daarnaast zijn de verschillende DNB’s ook op zich veertien onafhankelijke
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

34
35
36

Antwoord van de VREG dd. 12 juni 2018, vraag 3.
Antwoord Engie, dd. 6 november 2018.
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 “Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan”, p. 88, beschikbaar op:
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019.
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Naast meer eenvoud en transparantie kan een verdere integratie ook concurrentiebeperkende
gevolgen met zich meebrengen. Ook de Raad van State wees, in haar kritische advies 63.643/3 van 13
juli 2018 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest “houdende diverse bepalingen
inzake energie”, in onder meer randnummers 7 en 8 op mogelijke gevaren van verdere integratie.
Zo heeft de Raad van State bedenkingen geuit betreffende de creatie en organisatie van één enkele
werkmaatschappij waardoor mogelijks de toegang van een buitenlandse speler als DNB op de Vlaamse
markt zou bemoeilijkt worden. Voorts is de Raad van State behoedzaam omtrent de regel dat er in
“elke geografisch aaneensluitende zone slechts één netbeheerder zal zijn, die bovendien zowel instaat
voor het gasdistributienet als voor het elektriciteitsdistributienet. In de eerste plaats zijn gas- en
elektriciteitsdistributie evenwel twee verschillende activiteiten met verschillende technische vereisten,
zodat de vraag rijst wat de operationele noodzaak is om de twee activiteiten door één netbeheerder
te laten uitvoeren, temeer daar reeds efficiëntiewinsten worden gerealiseerd door de verplichting om
met één enkele werkmaatschappij te werken…”
De reacties vanwege onder meer de VREG en het advies van de Raad van State wijzen dan ook op
de mogelijke risico’s die verbonden zijn met een verdere harmonisering en integratie binnen de sector.
Bijgevolg nopen bovenstaande evoluties om elke vorm van mogelijke concurrentiebeperkende
maatregelen en transacties wat betreft de distributienetbeheersactiviteiten grondig te onderzoeken.
De auditeur kan voor wat betreft de start van het samenwerkingsakkoord tot de mogelijke
beëindiging ervan, met andere woorden voor de concurrentie binnen de markt, instemmen met de
marktafbakening zoals door aanmeldende partijen omschreven.
Op dat ogenblik is de DNB monopolist binnen het volledige gebied van gemeenten waarmee
dergelijk samenwerkingsakkoord werd afgesloten. De lange looptijd van deze akkoorden kunnen, zoals
aanmeldende partijen evenzeer aangeven, onder meer gerechtvaardigd omwille van de hoge kosten
die met de netinfrastructuur gepaard gaan.
Echter moet ook onderzocht worden of in de aanloop naar het einde van het bestaande
samenwerkingsakkoord, en vlak voor de start van een nieuwe beheersperiode, de verschillende DNB’s
al dan niet onderling (kunnen) concurreren. Met andere woorden: in welke mate worden
concurrentiële parameters zoals kwaliteit, investeringsintensiteit, tarifering, … beïnvloed door het
eindige karakter van de samenwerkingsakkoorden. Dit kan dan omschreven worden als concurrentie
om de markt voor het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten.
Er dient hiertoe meer toelichting te worden verschaft wat betreft het begrip “concurrentie” in relatie
tot natuurlijke (en wettelijke) monopolies. Indien er sprake is van een natuurlijk monopolie kan een
monopolist de welvaartsmaximaliserende output tegen lagere totale kosten (efficiënter) voortbrengen
dan dat meerdere concurrerende ondernemingen dit zouden kunnen. In het geval van DNB’s, die zich
kenmerken als lokale natuurlijke monopolies, is het met andere woorden beter wanneer het aantal
aanbieders wordt beperkt tot één operator, aangezien dit leidt tot toegenomen efficiëntie ten opzichte
van de situatie waarbij meerdere kleinere DNB’s actief zouden zijn in hetzelfde gebied.
Het gevaar van een natuurlijk monopolie schuilt echter in het verdwijnen van de prikkel om zo
efficiënt mogelijk te opereren. Vertaald naar onderhavig dossier moet worden nagegaan in welke mate
de verschillende DNB’s onderling – ondanks het feit dat zij tijdelijke natuurlijke monopolies vormen en
dus effectief niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie zijn – prikkels uitoefenen om de meest
efficiënte DNB te zijn, indien gecorrigeerd voor de objectieve verschillen tussen het dekkingsgebied.
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Om hierop een antwoord te kunnen bieden, moet nagegaan worden:
-

voor welke diensten DNB’s met elkaar concurreren kunnen om de markt:
Wat zijn de taken/bevoegdheden van een DNB? Welke worden door een DNB zelf uitgevoerd,
welke worden uitbesteed aan de werkmaatschappij?

-

welke DNB’s met elkaar kunnen concurreren om de markt:
Wat zijn de aanstellings- en erkenningsvoorwaarden? Wat zijn de mogelijkheden voor
gemeenten om van DNB te wijzigen? En wordt dit in de praktijk vaak gedaan?

-

op welke manier DNB’s met elkaar kunnen concurreren om de markt:
Wat zijn de gelijkenissen/verschillen tussen de DNB’s? Op welke manier wordt een DNB voor
haar opdrachten gefinancierd? Op welke manier spelen de DNB’s een rol in de ontwikkeling
van het ex ante regulerend kader van de VREG?
i) Voor welke diensten kunnen DNB’s met elkaar concurreren?

Zoals hogerop reeds aangegeven, kunnen distributienetbeheerders voor de exploitatie van het
distributienet en de uitvoering van openbare dienstverplichtingen een beroep doen op een aparte
rechtspersoon, ‘werkmaatschappij’ genoemd. Sedert de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius is er
vandaag slechts één werkmaatschappij actief in Vlaanderen.
Van de 14 opdrachthoudende verenigingen van Fluvius zijn er 11 aangesteld als DNB voor de 100%
gereguleerde activiteit elektriciteit- en aardgasdistributie, waaronder ook Iveg en Imea.
Concreet houdt dit in dat het feitelijke netbeheer (waaronder aansluitingen voorzien, storingen
verhelpen en premie-aanvragen behandelen) niet door de DNB’s zelf, maar door de werkmaatschappij
wordt uitgevoerd. Tot voor de fusie werden deze taken reeds uitgevoerd door Eandis en Infrax. Vanaf
januari 2019 zal Fluvius deze taken volledig overnemen van Eandis en Infrax. In termen van personeel
is er voor de DNB’s die voordien aangesloten waren bij Eandis, waaronder IMEA, door de fusie naar
Fluvius niets veranderd. Deze DNB’s hadden al geen eigen uitvoerend personeel, en dat is vandaag nog
steeds zo.
De statutaire medewerkers van de DNB’s van Infrax blijven in dienst van hun respectieve DNB tot
1 april 2019 om vanaf die datum te worden ondergebracht in ‘OV Fluvius’ en van daaruit te worden
gedetacheerd naar Fluvius System Operator cvba. De contractuelen van Infrax krijgen een nieuw
contract bij Fluvius System Operator cvba.
Met andere woorden, eens de nieuwe werkmaatschappij, Fluvius, in 2019 echt van start zal gaan,
zal zij instaan voor alle interventies op de netten. Minstens wat de uitbestede taken betreft, zullen
de DNB’s zich niet van elkaar kunnen onderscheiden.

Eandis stelt hierover het volgende op haar website (FAQ – Fusie van Eandis System Operator
(ESO) en Infrax, vraag 18):
“Vraag: Is het, door de fusie van de werkmaatschappijen, nog zinvol om te kiezen voor de ene of andere
DNB?
Antwoord Eandis:
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De concurrentie is inderdaad weggevallen, zodat een eventuele herindeling van het grondgebied,
waarbij het vormen van aansluitende geografische werkingsgebieden en kostenefficiënte organisatie
de belangrijkste drijfveren zijn, zinvol is”.
Zo blijft het aantal taken waar de rol van de DNB in de praktijk nog belangrijk is heel beperkt :
investeringsbeleid voor de netten, strategie omtrent het dividendbeleid en adviesverlening aan zowel
de VREG als de werkmaatschappij.
CONCLUSIE:
Door de uitbesteding van heel veel uitvoerende taken aan één werkmaatschappij, is het eigenlijke
takenpakket van de DNB’s reeds pre-transactie heel beperkt geworden.
ii) Welke DNB’s kunnen met elkaar concurreren ?
Met betrekking tot de marktwerking is het wettelijk voorzien dat gemeenten die aangesloten zijn
bij een DNB elke 18 jaar van DNB kunnen switchen (Artikel 422 Decreet Lokaal Bestuur). Hierbij dient
opgeworpen te worden dat de precieze bewoording bepaalt dat de wettelijk voorziene termijn niet
meer dan 18 jaar mag bedragen, waardoor een kortere termijn in principe mogelijk is (Artikel 418 en
422 Decreet Lokaal Bestuur). Na afloop van de statutaire duurtijd kan de opdrachthoudende vereniging
opeenvolgende keren worden verlengd, telkens voor een maximum termijn van 18 jaar.
Zoals hoger vermeld, lijkt de keuze van de wetgever voor een termijn van 18 jaar die de legislatuur
van zes jaar van de verkozenen bij Belgische gemeenteraadsverkiezingen ruimschoots overstijgt, te zijn
ingegeven door de noodzaak aan het inbouwen van voldoende stabiliteit. Een termijn van 18 jaar (i.e.
3 keer een legislatuur) voor distributienetbeheer maakt het mogelijk, om zonder “politieke”
overwegingen, bepaalde intergemeentelijke doelstellingen waar te maken. Aldus heeft de wetgever
het onmogelijk gemaakt dat elke legislatuur een nieuwe DNB zou kiezen. In die zin bestaat er eveneens
een verbod op uittreding door een deelnemer omdat het concept van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband in het gedrang zou kunnen komen wanneer één of meerdere gemeenten
halverwege de duurtijd zouden afhaken.37
Toch bestaan er bepaalde uitzonderingen op het principiële verbod op uittreding:

37

-

Uittreding ingevolge gebiedsuitwisseling is mogelijk voor een opdrachthoudende vereniging
die als DNB is aangewezen mits instemming van de gemeente en de betrokken
opdrachthoudende verenigingen en mits afspraken over de modaliteiten voor de uitvoering
ervan.

-

Een samengevoegde gemeente kan beslissen om activiteiten van gemeentelijk belang voor
haar hele grondgebied onder te brengen in één opdrachthoudende vereniging op voorwaarde
dat een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt en
mits het betalen van schadevergoeding aan de opdrachthoudende vereniging waar
uitgetreden wordt en aan diens vennoten.

Ter info: voor het decreet intergemeentelijke samenwerking gold een duurtijd van 30 jaar onder de wet op de intercommunales
van 22 december 1986 waarin een uittredingsmodaliteit na 15 jaar was ingebouwd.
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-

Verder bestaat de mogelijkheid om uitgesloten te worden uit een opdrachthoudende
vereniging wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van de verbintenissen ten opzicht van
deze opdrachthoudende vereniging.

Indien een gemeente zich niet in bovenvermelde uitzonderlijke situaties bevindt, is een uittreding
gedurende de duurtijd van 18 jaar niet mogelijk. Een gemeente herneemt echter wel haar keuzevrijheid
naar aanleiding van de verlengingsbeslissing.38 De gemeente dient haar beslissing te nemen in de
gemeenteraad, welke moet gebaseerd zijn op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate zich
er verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Bovendien dient elke verlengingsbeslissing
voorafgegaan te worden door een evaluatie van de voorbije periode en moet ze een verantwoording
bevatten van de gemaakte keuze. Deze beslissingen van de gemeenteraden dienen bij het verslag van
de algemene vergadering te worden gevoegd. Na afloop van deze algemene vergadering dienen de
beslissingen te worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering, die als toezichthoudende overheid
optreedt.39
Een deelnemende gemeente die niet wenst te verlengen, kan daartoe niet verplicht worden. Een
gemeente neemt hiervoor een gemotiveerde gemeenteraadsbeslissing om niet langer deel uit te
maken van de opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene
vergadering tot de verlenging heeft beslist. Naar aanleiding van het voorleggen van de beslissing tot
verlenging van een bepaalde DNB kan een gemeente bijgevolg beslissen om niet deel te nemen aan
deze verlenging.
Bij toetreding tot een DNB brengt een gemeente haar netwerk in. Op het ogenblik van uittreding
uit een DNB, koopt de gemeente haar netwerk terug aan boekwaarde.
Op het moment van de mogelijke switch kan de gemeente vervolgens kiezen om een
samenwerkingsakkoord af te sluiten met een andere DNB, of een nieuwe DNB op te richten samen met
andere gemeenten, dan wel haar bevoegdheden voor het distributienetbeheer autonoom uit te voeren.
De keuze die een gemeente daarin maakt, kan heel uiteenlopend zijn. Opdrachthoudende
verenigingen/DNB’s kunnen dan ook uit meerdere (momenteel nog al dan niet aaneengesloten)
gemeenten bestaan. Een gemeente kan in dat kader kiezen om samenwerkingsverbanden tot stand te
brengen met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsook met of zonder beheersoverdracht.
Op dit ogenblik is de huidige Vlaamse kaart van netbeheerders een lappendeken, waarbij elf DNB’s
als opdrachthoudende verenigingen voor gas en elektriciteit optreden. Het is in deze niet onbelangrijk
te wijzen op de huidige regelgeving die in beduidende mate verschilt van de toekomstige regelgeving
waar netbeheerders, conform het beleid van de huidige regering, een aaneengesloten geografisch

38

39

De concrete voorwaarden voor een verlenging zijn vastgelegd in artikel 35 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, alsook
artikel 423 Decreet Lokaal Bestuur. Het is de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat die over de
verlenging dient te beslissen. Uiterlijk 90 kalenderdagen voor deze algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale
aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten, kan de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van het
aantal stemmen.
Aangezien een verlengingsbeslissing gepaard gaat met een wijziging van de statuten dienen de notulen van deze zitting van de
algemene vergadering – inclusief de gemeenteraadsbeslissingen - te worden bezorgd aan de toezichthoudende overheid,
waardoor een toezichtstermijn van 90 dagen begint te lopen.
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gebied moeten hebben waarin ze zowel het elektriciteits- als aardgasnet beheren. Dit om redenen van
schaal- en synergievoordelen40.
Bovendien wil de toekomstige regelgeving dat per gemeente nog slechts één en dezelfde DNB
instaat voor zowel gas- als elektriciteitsdistributie. Zo stelt het ontwerpdecreet inzake diverse
bepalingen, dat ondertussen definitief goedgekeurd werd door Vlaamse regering op 20 juli 2018, en
op 9 augustus 2018 ingediend werd in het Vlaams Parlement41 letterlijk in artikel 7 : “De VREG wijst
voor een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied een rechtspersoon aan die belast is met het
beheer van het elektriciteits- en aardgasdistributienet”42
De beleidskeuze van de Vlaamse Regering naar meer aaneengesloten distributienetgebieden
(verplichting aaneensluitend netgebied) en een unieke DNB voor zowel elektriciteit als aardgas heeft
dan ook tot gevolg dat voor sommige gemeenten de mogelijkheid om over te schakelen naar een
andere DNB (verder) wordt bemoeilijkt, zeker voor deze gemeenten die zich middenin het
werkingsgebied van een bestaande DNB bevinden.
Deze Vlaamse beleidskeuze zal de mogelijkheid tot ‘lappendekens’ ongedaan maken, echter zonder
aan de lokale autonomie van de gemeenten te raken. Gemeenten kunnen verschillende opties
overwegen om te komen tot aaneensluitende gebieden, en om (in sommige gemeenten) te komen tot
één enkele netbeheerder voor zowel elektriciteits- als aardgasdistributie: gebiedsuitwisseling, een
fusie, de oprichting van een eigen DNB, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten.
Wat fusies tussen DNB’s betreft, wijst De heer Leroy van de VVSG erop dat de geplande fusie het
gevolg is van een beslissing van de aandeelhouders van de betrokken DNB’s, de gemeenten zelf dus.
Het is dus niet zo dat deze fusie iets is wat de gemeenten overkomt: ze hebben er als vennoten zelf
voor gekozen.43 De kwetsbare positie van een DNB moet in dat opzicht wel worden genuanceerd.
De heer Leroy van VVSG verwijst tevens naar de zware procedure die vereist is om van
netbeheerder te veranderen, die o.m. betekenen : “enerzijds als vennoot uittreden uit de ene DNB en
vervolgens vennoot worden van een andere. Dat vergt bovendien ook telkens het akkoord van een
voldoende grote meerderheid van de andere vennoten. Ook hier is er dus een duidelijk verschil met een
klassiek contract dat na een overheidsopdracht tot stand komt. De regels die het decreet
intergemeentelijke samenwerking (en vanaf 2019 het decreet lokaal bestuur) hiervoor bepaalt zijn
behoorlijk zwaar, wat betekent dat een bestuur ook niet lichtzinnig overstapt van A naar B, zoals dat
wel eenvoudiger kan met klassieke leveranciers van goederen en diensten. “44
CONCLUSIE
Het onderzoek wijst uit dat de mogelijkheden om van DNB te veranderen reeds onder de huidige
regelgeving beperkt zijn en in de praktijk zelden worden aangewend. Het switchen tussen DNB’s is een
heel complexe en zware procedure. De uitwijkmogelijkheden zijn bijgevolg eerder theoretisch van aard.
De impact van het beperken van keuzemogelijkheden door een fusie van DNB’s moet hier dan ook
rekening mee houden. Daarentegen moet worden opgemerkt dat indien deze procedure in de

40
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Antwoord van de VREG dd. 12 juni 2018.
De teksten zijn beschikbaar op de site van het Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/parlementairedocumenten/parlementaire-initiatieven/1272045
Antwoord van de VREG dd. 3 september 2018.
Antwoord van de heer Leroy van VVSG dd. 17 augustus 2018.
Antwoord van de heer Leroy van VVSG dd. 26 oktober 2018.
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toekomst zou worden gewijzigd (versoepeld), dit een impact kan hebben op de mate waarin
concurrentie om de markt speelt.
De geplande nieuwe Vlaamse regelgeving (één DNB per gemeente voor gas en
elektriciteitsdistributie en aaneensluitende homogene gebieden) zal de keuzemogelijkheden voor een
aantal gemeenten verder beperken, maar dient omwille van voorgaande paragraaf genuanceerd te
worden.
Daarentegen moet worden gewezen op de concurrentiële dynamiek tussen de DNB’s wat betreft
de tarief- en kwaliteitspositionering als gevolg van de ex ante regulering door de VREG. Het gegeven
dat de prestaties van de verschillende DNB’s met elkaar worden vergeleken door de VREG beperkt de
risico’s op een beperkte efficiëntie en effectiviteit van een DNB bij het uitvoeren van haar opdracht als
lokaal monopolist. De impact van een wijziging in het aantal DNB’s moet in dit licht geanalyseerd
worden.
iii) Op welke manier kunnen DNB’s met elkaar concurreren ?
Mogelijke concurrentiële parameters voor DNB’s zijn de prijs (het distributienettarief) en de
kwaliteit van de dienstverlening, het investeringsbeleid en de dividendpolitiek, het belang voor de
benchmarking voor de VREG. Deze verschillende aspecten worden hierna behandeld.
Op het vlak van prijs (distributienettarieven) en kwaliteit opereren de DNB’s in een sterk door de
overheid gereguleerde en gecontroleerde context, waarin alle netgebruikers (i.e. energieleveranciers
en -producenten) gelijk behandeld dienen te worden door de DNB’s.
Bovendien hebben DNB’s - ook post-Transactie - binnen deze gereguleerde en gecontroleerde
context prikkels om kostenefficiënt te werken. De rol van de VREG (zie randnr. 47 e.v.) is daarbij niet te
onderschatten. De tariefmethodologie van de VREG geeft een antwoord op de vraag “hoe worden de
netbeheerders vergoed voor hun diensten en aangezet tot efficiënte bedrijfsvoering”.
De VREG is namelijk van oordeel dat een economische regulering noodzakelijk is waarin DNB’s een
duidelijke incentive krijgen tot kostenefficiënte bedrijfsvoering. De VREG wenst de tariefmethodologie
voor DNB’s uit te bouwen vanuit het ideaal van een zuivere inkomstenregulering. De VREG gaat
daarvoor uit van drie types kosten: (i) exogene kosten, (ii) endogene kosten en (iii) overige kosten.45
Samengevat kunnen deze drie types kosten van de DNB’s als volgt worden voorgesteld:
Kosten van de DNB’s
Exogene kosten

Endogene kosten

Overige kosten

Voor rekening van de DNB’s

Verrekening
naar Voor rekening van de DNB’s
distributienettarieven
via
inkomstenregulering

De VREG zal op basis van een onderscheid tussen bovenvermelde kosten een toegelaten inkomen
uit periodieke distributienettarieven bepalen per DNB en per jaar van de reguleringsperiode. De DNB
zal het gehele toegelaten inkomen vervolgens omzetten in een tariefvoorstel voor periodieke

45

Zie voor een uitvoerige bespreking van deze kosten: aanmelding p. 67 e.v. en de website van de VREG
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distributienettarieven. De tarieven die DNB’s aan deze energieleveranciers aanrekenen voor het
gebruik van het energie- of distributienet worden dus vooraf goedgekeurd door de VREG.
Deze tariefmethode stimuleert de kwaliteit van de dienstverlening door de DNB’s. Een DNB zou
immers, onder druk van zijn aandeelhouders, vooral kunnen kiezen voor winstmaximalisatie ten koste
van de kwaliteit van zijn dienstverlening. Het zou verleidelijk kunnen worden om te gaan besparen op
ogenschijnlijk weinig essentiële kosten zoals bijvoorbeeld rond de interacties met de klanten. De VREG
introduceerde daarom een kwaliteitsprikkel in de tariefmethodologie voor de reguleringsperiode vanaf
2017 die dergelijke besparingen ontmoedigt. Het is een bonus/malus systeem waarbij de VREG vanaf
2017 de prestaties van de DNB’s zullen opvolgen op het vlak van stroomonderbrekingen, laattijdige
aansluitingen, klachten van distributienetgebruikers en de inspanningen van de DNB’s met betrekking
tot klantentevredenheid en het betrekken van de belanghebbenden. Op basis van hun onderliggende
resultaten zullen ze daaruit dan later meer of minder inkomsten uit distributienettarieven ontvangen.
De tariefmethodologie gaat zeer ver zoals blijkt uit de beslissingen van de VREG met betrekking tot
de goedkeuring van tariefvoorstellen voor de distributietarieven46. Zo zijn er standaard eenheidsprijzen
voor diverse werken : bv. aansluitingskabel X = X euro per meter, sleuf volle grond voor aansluiting = X
euro per meter, …
Wanneer een gemeente voor een andere DNB zou kiezen omwille van lagere nettarieven, dan
zouden die tarieven ingevolge de tariefmethodologie stijgen als het gevolg van het principe van de
“communicerende vaten”.47 M.a.w. een gemeente met een duurder net (bv. plattelandsgemeente) die
wil aansluiten bij een DNB met een goedkoper (stedelijk) net, zal ingevolge de tariefmethodologie de
netkost in dat laatste net doen stijgen.
De volgende grafiek toont de evolutie van de tarieven van alle netbeheerders in Vlaanderen sedert
2008. Deze tarieven zijn in grote mate gelijklopend, en lijken voornamelijk door externe factoren te
worden beïnvloed, zoals de openbare dienstverplichtingen die sedert 2011 door de Vlaamse overheid
aan de netbeheerders werden opgelegd (bijv. de verplichte aankoop van groenestroom- en
warmtekrachtcertificaten en het uitbetalen van de REG-premies). Dit onderschrijft de beperkte
vrijheden waarover DNB’s lijken te beschikken in kader van hun tariefzetting.

46
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Zoals blijkt uit de tariefbeslissingen per DNB op de website van de VREG: bv. https://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-11
Antwoord 1.2 van de VREG dd. 26 oktober 2018.
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Bron: Fluvius Antwerpen, Voorstel tot fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN, Toelichtingsnota IMEA-2018068, p.20
De volgende grafiek toont de impact van de fusie op het tarief voor een typeklant Dc. De tarieven
van de betrokken partijen lopen in zeer sterke mate gelijk. In de toelichtingsnota wordt aangegeven
dat de daling van de tarieven in 2021 bij behoud van de huidige tariefmethodologie is hoofdzakelijk
het gevolg van het wegvallen van de saldi van 2010-2014. De impact op de tariefzetting ten gevolge
van de fusie zal bijgevolg erg beperkt zijn.
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Bron: Fluvius Antwerpen, Voorstel tot fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN, Toelichtingsnota IMEA-2018068, p.20
De vraag is of er naast de tariefmethodologie die leidt tot het distributienettarief per DNB, en de
sterke kwaliteitsregulering, er voor een DNB nog ruimte overblijft om zich te onderscheiden aan de
hand van onder meer haar investeringsbeleid en dividendpolitiek.
Elke DNB beslist zelf over de uit te voeren investeringen aan het distributienet. Een DNB zal normaal
niet zelf beslissen om bijvoorbeeld innoverende projecten op te zetten: dat zou eerder door Fluvius
aangestuurd worden. Een DNB kan wel zelf beslissen om eerder nu, in plaats van over vijf jaar,
bepaalde infrastructuur aan te leggen of te vernieuwen, dan wel om een investering uit te stellen. Dit
laatste kan echter alleen als de aanleg of vernieuwing niet dringend lijkt (de VREG monitort ook de
kwaliteit van het net)48.
De dividendpolitiek van de DNB wordt eveneens door de DNB zelf beslist, doch door de sterke
regulatie en de tariefmethodologie zijn ook hier geen grote verschillen te behalen. Bovendien tracht
Fluvius (als unieke werkmaatschappij voor alle Vlaamse DNB’s sinds 1/7/2018 ) vooraf de te
verwachten dividenden te beloven aan de gemeenten, op niet discriminerende wijze. 49
Tenslotte moet de aandacht getrokken worden op de benchmarking die de VREG doet op het vlak
van efficiëntie tussen de DNB’s. Zelfs al zijn er geen duidelijke en sterk waarneembare verschillen
tussen de DNB’s, dan nog kan de aanwezigheid van meerdere spelers op de markt de bedrijfsvoering

48
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Antwoord van de VREG dd. 8 november 2018.
Antwoord 1.2 van de VREG dd. 26 oktober 2018.
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scherp houden en de prikkel om al niet de meest efficiënte speler, dan toch niet de meest inefficiënte
speler op de markt te zijn sterk beïnvloeden.
Door de fusie tussen Eandis en Infrax tot Fluvius is het niet langer mogelijk te benchmarken op het
niveau van de werkmaatschappijen. De VREG is bijgevolg genoodzaakt de benchmarking op dit niveau
in de keten open te trekken naar de andere gewesten en het buitenland.50 (i.e. in de toekomst gaan
vergelijken met Wallonië, Brussel, buitenland, etc…).
Op het niveau van de DNB’s is het vandaag wel nog mogelijk die benchmarking uit te voeren. Die
benchmarking vormt op zich geen ‘directe concurrentie’, maar wel prikkels om bedrijfsefficiënties te
realiseren. Een DNB die zijn wettelijke taken niet goed vervuld kan ook door de VREG bestraft worden
via de intrekking van het mandaat om als DNB te handelen. Om die reden kan gesteld worden dat de
aanwezigheid van verschillende DNB’s, ondanks hun beperkte rechtstreekse invloed op elkaar, wel nog
kan leiden tot algemeen betere prestaties in de markt.
CONCLUSIE:
Er is sprake van een sterke ex ante regulering door de VREG waardoor er reeds binnen de huidige
regelgeving weinig ruimte overblijft om te ‘concurreren’ op de traditionele parameters zoals prijs en
kwaliteit.
Echter het gegeven dat een samenwerkingsakkoord eindig is in de tijd, in combinatie met de
benchmarkoefening die de VREG uitvoert bij het goedkeuren van de tarieven en de continue
kwaliteitsmonitoring door de VREG, zorgt ervoor dat het gedrag van een DNB minstens indirect zou
kunnen worden beïnvloed door dat van de andere DNB’s. De impact van een wijziging van het aantal
DNB’s moet in dit licht worden geanalyseerd.
V.3.2.e Conclusie auditeur
Wat de concurrentie binnen de markt betreft, is er geen concurrentie tussen DNB’s. De taken van
een DNB worden gedurende een periode van (maximaal) 18 jaar toegekend aan een door de VREG
erkende DNB. Het betreft verschillende lokale monopolies.
Wat de concurrentie om de markt tussen DNB’s betreft ten aanzien van de gemeenten, kan
geconcludeerd worden dat deze in het Vlaams Gewest op dit ogenblik onder de huidige regelgeving
reeds beperkt is omwille van onder meer volgende argumenten:
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-

Een groot aandeel van het takenpakket van de DNB’s is uitbesteed aan de enige overblijvende
werkmaatschappij, Fluvius.

-

In theorie is er zeker een keuzemogelijkheid voor de gemeenten om de DNB-taken alleen uit te
oefenen (dit gebeurt momenteel nergens in Vlaanderen), met andere gemeenten een nieuwe
DNB op te richten, of te veranderen van DNB, doch geen van deze opties is evident, en komen
in de praktijk frequent voor.

-

Enkele belangrijke parameters waarop een DNB zou kunnen concurreren, zoals tarieven en
kwaliteit, zijn in grote mate ex ante gereguleerd door de VREG.

Antwoorden van de VREG dd. 3 september 2018 en 8 november 2018.
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-

Er blijven nog een paar taken over zoals het investeringsbeleid, het nettarief of het dividend,
doch ook hier is het regulatoire kader dermate georganiseerd dat hier weinig “concurrentie”
mogelijk is.

Een ander element in de analyse van de concurrentie om de markt, is de druk die de verschillende
DNB’s ten opzichte van elkaar uitoefenen omwille van het eindige karakter van de
samenwerkingsakkoorden en de rol van de VREG als benchmarker. Deze benchmarking schept prikkels
voor een DNB om bedrijfsefficiënties te realiseren.
De VREG moet kunnen blijven benchmarken. Op het niveau van de werkmaatschappijen is een
benchmark in Vlaanderen moeilijker geworden door de komst van Fluvius, de enige werkmaatschappij.
Deze oefening zal in de toekomst meer gebeuren met andere gewesten en het buitenland. Belangrijk
hierbij is te onderlijnen dat deze situatie in Vlaanderen, waar nog slechts één werkmaatschappij actief
is (Fluvius), verschilt met deze in het Waalse Gewest waar nog meer dan één werkmaatschappij
opereert.
Op het niveau van de DNB’s zijn er in Vlaanderen wel nog verschillende DNB’s aanwezig die
onafhankelijk van elkaar en van de werkmaatschappij opereren. Het verminderen van het aantal DNB’s
ten gevolge van een fusie kan een impact hebben op de efficiëntie en effectiviteit van de resterende
DNB’s.
Voor onderhavige transactie wordt bijgevolg uitgegaan van de engst mogelijke productmarkten:
-

Concurrentie binnen de markt: de gereguleerde markt voor het beheer van elektriciteitsnetten,
respectievelijk gasnetten;

-

Concurrentie om de markt: de markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het
beheer van elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten.

In het licht van toekomstige dossiers binnen deze sector zal het al dan niet erkennen van het
bestaan van een markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het beheer van
elektriciteitnetten, respectievelijk gasnetten, een belangrijke impact hebben op toekomstige,
gelijkaardige concentraties tussen DNB’s, en dit niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor
bijvoorbeeld Wallonië waar op dit ogenblik niet hetzelfde regulerend kader van toepassing is, en meer
dan één werkmaatschappij actief is.

V.3.3 Geografische markt
V.3.3.a Beslissingspraktijk
In ENI/EDP/GDP stelde de Commissie dat elk distributienetwerk een eigen geografische markt
uitmaakt.51
V.3.3.b Standpunt aanmeldende partijen52
Hierbij wordt de geografische spreiding van de relevante productmarkten van de partijen in de
verschillende gemeenten weergegeven. Deze spreiding wordt hieronder gevisualiseerd voor de
relevante productmarkten voor de verdere beoordeling van de Transactie. Op de kaarten worden
telkens de verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen weergegeven waar, respectievelijk,

51
52

Beschikking van de Europese Commissie van 9 december 2004 in ENI/EDP/GDP, M.3440, rn. 75.
Aanmelding, p. 49-52.

28

Iveg en IMEA momenteel hun activiteiten voor het beheer van, respectievelijk elektriciteits- en
aardgasnetten aanbieden.
Beheer van elektriciteitsnetten
Iveg is momenteel actief als DNB voor elektriciteit in 10 gemeenten die, uitgezonderd Zelzate (OostVlaanderen), allen in de provincie Antwerpen gelegen zijn. Het betreft de gemeenten Antwerpen
(Hoboken, Kiel en haven), Boechout, Essen, Hemiksem, Kapellen (uitgezonderd Hogenboom),
Merksplas, Niel, Nijlen, Vorselaar en Zelzate.
De voorzieningen die Iveg in dit verband verzorgt, worden hieronder in het ORANJE weergegeven
(uitgezonderd de gemeente Zelzate die zich in Oost-Vlaanderen bevindt).
IMEA is actief als DNB voor elektriciteit in 6 gemeenten, die allen in de provincie Antwerpen of de
Antwerpse regio gelegen zijn. Het betreft de gemeenten Antwerpen (uitgezonderd Hoboken, Kiel en
haven), Brasschaat, Duffel, Kapellen (Hoogboom), Mortsel en Zwijndrecht.
De voorzieningen die IMEA in dit verband verzorgt, worden hieronder in het BLAUW weergegeven.

Beheer van aardgasnetten
Iveg is momenteel actief als DNB voor aardgas in 12 gemeenten die - uitgezonderd Kampenhout
en Steenokkerzeel (beide Vlaams-Brabant), en Zelzate (Oost-Vlaanderen) - allen in de provincie
Antwerpen gelegen zijn. Het betreft de gemeenten Aartselaar, Antwerpen (Hoboken, Kiel), Boechout,
Grobbendonk, Hemiksem, Kampenhout, Laakdal, Niel, Nijlen, Stabroek, Steenokkerzeel en Zelzate.53

53

[VERTROUWELIJK]
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De voorzieningen die Iveg in dit verband verzorgt, worden hieronder in het ORANJE weergegeven
(uitgezonderd de gemeente Kampenhout, Steenokkerzeel en Zelzate).
IMEA is actief als DNB voor elektriciteit in 6 gemeenten, die allen in de provincie Antwerpen of de
Antwerpse regio gelegen zijn. Het betreft de gemeenten Antwerpen (uitgezonderd Hoboken en Kiel),
Brasschaat, Duffel, Kapellen, Mortsel en Zwijndrecht.
De voorzieningen die IMEA in dit verband verzorgt, worden hieronder in het BLAUW weergegeven.

In de context van de geografische marktdefinitie, zowel van elektriciteits- als aardgasnetten - is het
belangrijk op te merken dat de Vlaamse Regering er voor gekozen heeft om in de toekomst het
grondgebied van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten
exploitatiegebieden - zowel wat betreft het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten – teneinde de
operationele efficiëntie te verhogen.
Er is namelijk nieuwe wetgeving in de maak, ingegeven door het kabinet van Vlaams Minister voor
Energie Tommelein die: (i) gemeenten zal verplichten om eenzelfde DNB te kiezen voor elektriciteit en
aardgas en (ii) ervoor zal zorgen dat de geografische gebieden van elke DNB aaneengesloten gebieden
zijn. Deze aanpassing aan het Energiedecreet is nog niet definitief, maar de Partijen ontvangen
momenteel geen signalen dat deze wijziging alsnog zou worden geschrapt.
Deze beleidskeuze zal de mogelijkheid tot lappendekens ongedaan maken, echter zonder aan de
lokale autonomie van de gemeenten te raken. Bijgevolg zal een gemeente die zich middenin het
verzorgingsgebied van een bepaalde DNB bevindt, nog wel autonoom haar distributienetbeheer
kunnen organiseren, maar zal ze niet langer de keuze hebben om zich aan te sluiten bij een DNB die
niet aangrenzend is aan het verzorgingsgebied van haar gemeente. De gemeente zal verder wel de
mogelijkheid behouden om - zelfs indien ze zich middenin het verzorgingsgebied van een bepaalde DNB
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bevindt - samen met aangrenzende gemeenten het initiatief te nemen om het distributienetbeheer via
een andere of nieuwe DNB te organiseren.
V.3.3.c Marktonderzoek
Het marktonderzoek bevestigt het standpunt van aanmeldende partijen dat de geografische markt
overeenkomt met het distributienetgebied dat bestaat uit de gemeenten die voor een bepaalde DNB
hebben gekozen. 54
Zo stelt Indaver dat elke DNB een feitelijke monopolie heeft over haar werkingsgebied.
De beleidskeuze die de Vlaamse Regering genomen heeft om in de toekomst het grondgebied van
Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden - zowel
wat betreft het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten – teneinde de operationele efficiëntie te
verhogen, wordt in de antwoorden op de marktbevraging positief ervaren. Zij zal een einde maken aan
de lappendeken in het Antwerpse dat door Indaver als ongewenst/niet duurzaam wordt omschreven55
en door de heer Leroy van VVSG als een laat gevolg van de fusie van 198356.
Artikel 4.1.1 van het Energiedecreet stelt dat de VREG, een rechtspersoon aanwijst voor een
geografisch afgebakend gebied, die belast is met het beheer van het elektriciteits- of
aardgasdistributienet in dat gebied. Als het distributienet in kwestie geheel of deels in eigendom is van
een gemeente of groep gemeenten, doet de VREG de aanwijzing op voorstel van die gemeente of groep
van gemeenten. De VREG zal alleen kunnen afwijken van dit voorstel als deze rechtspersoon niet
voldoet aan de voorwaarden waaraan een kandidaat DNB moet voldoen om aangewezen te worden
of aan te blijven als DNB. Zo komt de DNB aan zijn (wettelijk) monopolie “in de markt”.
V.3.3.d Beoordeling auditeur en conclusie
De auditeur stemt voor wat betreft de markt voor beheer van elektriciteits- en aardgasnetten in
met het standpunt van aanmeldende partijen, dat tevens wordt bevestigd door het marktonderzoek,
namelijk dat deze markt een markt van lokale monopolies betreft, met als geografische grens van het
monopolie het grondgebied van de gemeenten waarmee het samenwerkingsakkoord is afgesloten.
Onder de nieuwe regelgeving zal dit een homogeen gebied zijn van aaneengrenzende gemeenten.
Onder de huidige regelgeving is dit nog geen vereiste.
Wat de concurrentie om de markt betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
huidige regelgeving en de geplande regelgeving waarbij het niet langer mogelijk zal zijn om zich bij
een DNB aan te sluiten die niet aan de eigen gemeente grenst.
Op dit ogenblik staat het gemeentes immers vrij om na het beëindigen van een
samenwerkingsakkoord, een akkoord af te sluiten met een andere dan de bestaande DNB. Hierbij
worden geen geografische restricties opgelegd. Theoretisch is het dus mogelijk om zich bij eender
welke DNB aan te sluiten. Hierdoor kan worden gesteld dat theoretisch alle DNB’s in Vlaanderen tot
dezelfde productmarkt behoren.
Bij de nieuwe regelgeving die mogelijks reeds in de loop van 2019 in voege gaat, zal dit niet meer
mogelijk zijn, en zullen de mogelijkheden van gemeenten worden beperkt tot het aansluiten bij een
van de DNB’s die grenst aan de gemeente en samen met de gemeente een homogeen aangesloten
54
55
56

Antwoorden Engie dd. 18 juni 2018 en 6 november 2018, antwoord Indaver dd. 13 juni 2018.
Antwoord van Indaver dd. 13 juni 2018.
Antwoord van de heer Leroy van de VVSG dd. 17 augustus 2018.
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exploitatiegebied kunnen vormen, dan wel individueel of samen met andere gemeenten een nieuwe
DNB oprichten.
De auditeur behoudt met het oog op het analyseren van onderhavige transactie dan ook volgende
markten:
-

De gereguleerde markt voor het beheer van elektriciteitsnetten en gasnetten, bestaande uit
lokale wettelijke monopolies;

-

Onder de huidige regelgeving: de markt voor de toetreding tot het beheer van
elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten in Vlaanderen;

-

Onder de nieuwe geplande regelgeving: de lokale markten voor de toetreding tot het beheer
van elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten (i.e. de markt voor toetreding tot homogene
lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden);

V.4 Warmtenetten
V.4.1 Productmarkt
V.4.1.a Beslissingspraktijk
De markt voor warmtenetten staat los van de markt voor elektriciteit en aardgas en wordt
algemeen als een afzonderlijke productmarkt beschouwd. Een groot aantal Europese precedenten
bevestigt dat de uitbating van warmtenetten – bij gebrek aan substitueerbaarheid – een afzonderlijke
productmarkt uitmaakt, welke bovendien geografisch beperkt is tot ieder afzonderlijk warmtenet57.
Anders gesteld: warmtenetten vormen een natuurlijk monopolie. Ter illustratie kan verwezen worden
naar de zaak COMP/M.5793 - Dalkia CZ/ NWR Energy, 12 mei 2010, para. 17 : “In past decisions, the
Commission has taken the view that the provision of district heat is a separate product market. […]”58
De benadering van de Commissie vindt ook weerklank in diverse rapporten en beslissingen van
nationale mededingingsautoriteiten. In een rapport van de Zweedse mededingingsautoriteit uit 2009
worden warmtenetten bijvoorbeeld als lokale en natuurlijke monopolies beschouwd59. De Zweedse
mededingingsautoriteit wijst in dit verband op het feit dat de betrokken infrastructuur duur is en niet
eenvoudigweg kan worden gedupliceerd, evenals op de schaalvoordelen van warmtenetten en het
gebrek aan concurrentiële druk die uitgaat van andere vormen van verwarming.
Het voorgaande sluit evenwel niet uit dat op het moment dat de beslissing moet genomen worden
om te kiezen voor het ene of het andere verwarmingssysteem, warmtenetten in concurrentie kunnen

57

58

59

Zie bijvoorbeeld: COMP/M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/As Vorguteenus Valdus, 7 augustus 2014, §§
19-20 (“Regarding the product market definition, the Commission previously regarded the provision of districtheating services as a
separate market. Regarding the geographic market, the Commission considered the market as local or limited to the relevant district
heating network.”); Case No. COMP/M.4238 – E.ON/Prazska Plynarenska, 11 juli 2006, §§ 21-23, 37-40; COMP/M.5365 –
IPO/ENBW/PRAHA/PT, 6 oktober 2009, §§ 15 e.v.; COMP/M.3268 – Sydkraft/Graninge, 30 oktober 2003, §§ 89 e.v. (“District heating
is distributed over separate networks owned by the local distributor. Different networks cover different geographical areas and
cannot be connected to each other.”); Case COMP.M.7745 – Fortum/Lietuvos Energija/JV, 23 november 2015, § 18. Zie ook Case
No. IV/35.691/E-4 – pre-insulated pipe cartel, 21 oktober 1998, §§ 4-5.
Vrij vertaald : “In eerdere beslissingen heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat de uitbating van warmtenetten een
afzonderlijke markt betreft”.
Konkurrensverket,
Action
for
Better
Competition,
Report
2009:4,
beschikbaar
via
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/publications-and-decisions/action-for-better competition.pdf, 83.
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staan met alternatieve energiebronnen, zoals ook blijkt uit een sectoronderzoek uit 2012 van het Duitse
Bundeskartellamt60.
V.4.1.b Standpunt aanmeldende partijen61
De markt voor warmtenetten, waarop zowel IMEA als Iveg actief zijn, staat los van de markt voor
elektriciteit en aardgas.
In tegenstelling tot de markt voor elektriciteit en aardgas, die activiteiten van algemeen nut
betreffen, is de ontwikkeling van warmtenetten een commerciële activiteit, in een markt die volledig
openstaat voor derden. DNB’s kunnen afnemers dus ook niet verplichten om zich aan te sluiten op een
warmtenet. Anderzijds kunnen afnemers wel eisen van een DNB om op elektriciteits- of aardgasnet
aangesloten te worden. De markt voor warmtenetten kent, zoals hierboven reeds uiteengezet, ook
geen strikte scheiding tussen productie, levering en distributie en vrije keuze van leverancier, zoals de
markt voor elektriciteit en aardgas. Bovendien is de ontwikkeling van warmtenetten door de aard van
een warmtenet, bij uitstek een lokaal project
Daar zowel IMEA als Iveg actief zijn op de markt voor warmtenetten, heeft dit tot gevolg dat deze
markt een relevante productmarkt is voor de beoordeling van de Transactie.
V.4.1.c Marktonderzoek
Uit de marktbevraging blijkt dat de markt voor warmtenetten een afzonderlijke relevante
productmarkt uitmaakt62.
V.4.1.d Beoordeling auditeur en conclusie
Op basis van diverse (nationale en Europese) precedenten stelt de auditeur dat warmtenetten
prima facie als afzonderlijke markten moeten worden beschouwd (die weliswaar in concurrentie staan
met andere energiebronnen op het moment van de beslissing om de ene of de andere bron te kiezen).
De implicatie is dat éénmaal de keuze voor een warmtenet gemaakt is, de eigenaar/uitbater van een
warmtenet in principe een 100% marktaandeel heeft binnen de beperkte betrokken geografische
markt.

V.4.2 Geografische markt
V.4.2.a Beslissingspraktijk
Wat de geografische reikwijdte van de markt betreft, werd de markt voor de uitbating van
warmtenetten door de Commissie gedefinieerd als lokaal en beperkt tot het relevante netwerk63

60

61
62
63

Bundeskartellamt, ‘Final Report Sector Inquiry District Heating – summary’, augustus 2012, beschikbaar
viattp://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Sector%20Inquiries/Sector%20Inquiry%20District%20Heating%
20-Final%20Report.pdf?__blob=publicationFile&v=2, par. 3. Zie ook vb. Ministerie van Economische Zaken, Kamerbrief
‘Warmtevisie’, 2 april 2015, Doc DGETM-ED+15042827, 28p., 18 (verwijzend naar een monopoliepositie).
Aanmelding, p.49 e.v.
Antwoorden van Engie en Veolia dd. 6 november 2018.
Zie eerder geciteerde beschikkingspraktijk : bijvoorbeeld: COMP/M.5793 - Dalkia CZ/ NWR Energy, 12 mei 2010, para. 17
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V.4.2.b Standpunt aanmeldende partijen
Partijen stellen dat de markt voor warmtenetten bij uitstek een lokale markt is, die bovendien
geografisch beperkt is tot ieder afzonderlijk warmtenet. Warmtenetten vormen per definitie een
natuurlijk monopolie.
De markt voor de warmtenetten is geen gereguleerde markt en er worden, in tegenstelling tot de
markt voor het beheer van elektriciteits- en gasnetten, geen wettelijke monopolies toegekend. Er komt
geen geografische overlap tussen verschillende netten voor.
Voor de ontwikkeling en het beheer van warmtenetten kunnen verschillende organisatiemodellen
voorkomen, waarbij tussen verschillende spelers samenwerkingsovereenkomsten kunnen gesloten
worden. Net zoals de uitbouw van een elektriciteits- of aardgasnet, impliceert het uitrollen van een
warmtenet namelijk een producent, een leverancier en een distributeur. Zodoende kan de
concessiehouder voor een bepaalde deelopdracht, zoals de aanleg van de warmtenetten, dus
verschillen van de concessiehouder voor een andere deelopdracht, zoals het beheer/exploitatie of
productie van de warmtenetten. De aanleg van warmtenetten impliceert dat steeds een
domeintoelating moet worden aangevraagd. De domeinbeheerder kan onder andere een gemeente,
het gewest, de spoorwegen, de Vlaamse Waterweg, of een haven zijn. De toekenning van een
domeintoelating voor de aanleg van warmtenetten sluit echter niet uit dat nog andere partijen inzake
warmtenetten actief kunnen zijn. Er bestaat namelijk geen beperking op de mogelijkheid voor derden
om alsnog zelf leidingen te trekken of een warmtenet op te zetten en te beheren.
Aangezien de haalbaarheid van een warmtenet - net zoals voor alle netwerksectoren geldt - echter
afhangt van het aansluiten van voldoende warmtegebruikers over een lange periode en gezien de
lange terugverdientijden en de vereiste van een duurzame ontwikkeling ervan, zal zowel vanuit
commercieel als vanuit praktisch oogpunt in de praktijk geen geografische overlap bestaan tussen
verscheidene warmtenetten.
Onderstaande tabel omvat een overzicht van de – door de Partijen gekende – warmteprojecten in
de regio Antwerpen. De Partijen merken op dat zij mogelijks niet over de meest recente informatie
beschikken over al deze projecten. De “Blue Gate” en “Nieuw-Zuid” projecten, zijn de enige
warmtenetprojecten waarbij de Partijen momenteel betrokken zijn. Beiden projecten worden onder de
tabel in meer detail gevisualiseerd.
Project
AntwerpenNoord
Antwerpen-Zuid

Blue-Gate

Regio
LuchtbalLuithagenRozemaai
Ontwikkeling
Nieuw-Zuid +
uitbreidingen

Status
Studie /
Contractvorming

Productie
Indaver

Net
Fluvius

Leverancier
Fluvius

Deels
operationeel /
Bouw

Fluvius

Fluvius

Ontwikkeling
Blue-Gate site

Opstart bouw

Fluvius (bij
opstart)
daarna
aankoppeling
bij ISVAG
Fluvius (bij
opstart)
daarna
aankoppeling
bij ISVAG

Fluvius

Fluvius
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Agfa

Neerland
Slachthuissite
Backbone Zuid

Backbone
Noord

AntwerpenHaven
Ecluse
(stoomnetwerk)

Ontwikkelingen
omgeving Agfa
Mortsel
Verkaveling
Neerland
Slachthuissite
& omgeving
Verbinding
ISVAG met
zuiden stad
Antwerpen
Verbinding
Indaver
Rechteroever
met noorden
stad
Antwerpen
Grote
industriële
klant Haven
Indaver
linkeroever

Studie /
Contractvorming

Agfa

Fluvius

Fluvius

Studie /
Contractvorming
Studie /
Contractvorming
Studie /
Contractvorming

ISVAG

Fluvius

Fluvius

Aquafin /
Fineg
ISVAG

Fluvius

Fluvius

Fluvius

-

Studie /
Contractvorming

Indaver

Indaver/Port of
Antwerp

-

Studie /
Contractvorming

-

-

-

Bouw

Indaver

Indaver/Fineg/
Sleco/Waterlink/
MSLO

Indaver

V.4.2.c Marktonderzoek
Engie stelt dat eens het warmtenet operationeel is het voor zijn beperkte geografische gebied van
warmteverdeling een monopolie vormt. De geografische markt beperkt zich tot ieder afzonderlijk
warmtenet64. Veolia nuanceert65 : De verschillende warmtenetten moeten beschouwd worden als
afzonderlijke geografische markten ten aanzien van de substitueerbaarheid vanuit het oogpunt van de
consument. De geografische markt is evenwel Vlaams of Belgisch vanuit het standpunt van
projectontwikkelaars (waar er nog geen netwerk is) en overheden (waar er al gebouwen met gasnet
zijn). Zolang er geen warmtenet is, kunnen zij al dan niet tot de aanleg ervan beslissen.

64
65

Antwoord van Engie dd. 6 november 2018.
Antwoord van Veolia dd. 6 november 2018.
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V.4.2.d Beoordeling auditeur en conclusie
Op basis van de beslissingspraktijk en de marktbevraging is het duidelijk dat de geografische markt
van een warmtenet lokaal is en beperkt tot elk afzonderlijke warmtenet.

V.5 Overige markten
Volgende markten vormen geen relevante productmarkten voor de beoordeling van de Transactie.

V.5.1 Markt voor het beheer van rioleringsnetten
Zoals hoger reeds vermeld, zijn de Partijen ook actief op de markt voor het beheer van
rioleringsnetten, de markt voor het beheer van kabelnetwerken en de markt voor de exploitatie van
openbare verlichting. De markt voor het beheer van rioleringsnetten staat los van de markt voor
aardgas en elektriciteit en is niet transactie-specifiek, daar enkel Iveg optreedt als DNB voor deze
dienstverlening. IMEA en INTEGAN zijn niet actief in het beheer van rioleringsnetten waardoor de
transactie geen impact heeft op deze markt en deze dus geen relevante productmarkt uitmaakt.

V.5.2 Markt voor het beheer van kabelnetwerken
Dezelfde redenering gaat ook op voor de markt voor het beheer van kabelnetten. Deze markt staat
los van de markt voor aardgas en elektriciteit en is eveneens niet transactie-specifiek, aangezien enkel
INTEGAN optreedt als DNB voor deze dienstverlening. Zowel Iveg als IMEA zijn niet actief in het beheer
van kabelnetten waardoor de Transactie geen impact heeft op deze markt en deze dus geen relevante
productmarkt uitmaakt.

V.5.3 Markt voor de exploitatie van openbare verlichting
In het kader van de openbare dienstverplichting voorzien en onderhouden DNB’s openbare
verlichting voor het grondgebied waarvoor zij door een beheersoverdracht van een gemeente
aangewezen zijn.
Zowel Iveg als IMEA hebben binnen het kader van hun taken als distributienetbeheerder de
openbare dienstverplichting voor de exploitatie van openbare verlichting in hun statuten opgenomen.
Niettemin is alleen Iveg tegenwoordig actief op de markt voor exploitatie van openbare verlichting
waardoor deze markt geen relevante markt voor de Transactie uitmaakt.
In het kader van deze openbare dienstverplichting, zal Fluvius Antwerpen instaan voor het
distributienetbeheer van de openbare verlichting voor de reeds deelnemende gemeenten.66 Het betreft
hier in het bijzonder de gemeente Boechout, Essen, Hemiksem, Kapellen, Merksplas, Niel, Nijlen en
Zelzate.67

V.6 Conclusie aangaande marktafbakening
Rekening houdend met het bovenstaande is de auditeur van mening dat, voor de beoordeling van
voorliggend dossier, de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd:
-

66
67

De gereguleerde markt voor het beheer van elektriciteitsnetten, bestaande uit lokale wettelijke
monopolies;

Bijlage 4 bij de aanmelding, artikel 3.1.
Bijlage 4 bij de aanmelding, bijlage 1bis.
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-

De gereguleerde markt voor het beheer van gasnetten, bestaande uit lokale wettelijke
monopolies;

-

Onder de huidige regelgeving: de markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het
beheer van elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten in Vlaanderen;

-

Onder de nieuwe geplande regelgeving: de lokale markt voor de toetreding tot de
gereguleerde markt voor het beheer van elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten, in
Vlaanderen (i.e. de markt voor toetreding tot homogene lokale geografische aaneengesloten
exploitatiegebieden);

-

De markt voor lokale warmtenetten.

V.7 Marktaandelen
V.7.1 De gereguleerde markt voor het beheer van elektriciteitsnetten
V.7.1.a Marktaandelen aangeleverd door partijen68
DNB’s, zoals IMEA en Iveg, vormen de noodzakelijke verbinding tussen de energiebron en
energieverbruikers en bekleden daarvoor een natuurlijk monopolie. Dit wordt gerechtvaardigd omwille
van twee essentiële redenen: (i) netinfrastructuur is zeer kapitaalintensief, waardoor één unieke
infrastructuur wenselijk is en (ii) deze netten hebben een impact op milieu en urbanisme, waardoor
hun impact beperkt moet blijven. Dergelijke natuurlijke monopolies worden daarom ook door de
wetgever omgevormd tot – en gereguleerd als – wettelijke monopolies.
Deze monopoliesituatie wordt in evenwicht gehouden door de regulering en controle door de
overheden, die verzekeren dat DNB’s onafhankelijk en onpartijdig optreden en dat de tarifering door
DNB’s afgestemd wordt op de reële kosten en geïnvesteerd kapitaal. De specifiek toegewezen
opdrachten worden dus steevast uitgeoefend in samenwerking met de overheid.
V.7.1.b Beoordeling en conclusie auditeur
Binnen het werkgebied heeft een DNB een marktaandeel van 100%. Er is geen overlap en bijgevolg
geen betrokken markt.

V.7.2 De gereguleerde markt voor het beheer van gasnetten
V.7.2.a Marktaandelen aangeleverd door partijen69
Conform IV.7.1.a.
V.7.2.b Beoordeling en conclusie auditeur
Binnen het werkgebied heeft een DNB een marktaandeel van 100%. Er is geen overlap en bijgevolg
geen betrokken markt.

V.7.3 De markt voor het toetreden tot het beheer van elektriciteitsnetten (huidige en
nieuwe regelgeving)
V.7.3.a Marktaandelen aangeleverd door partijen70

68
69
70

Aanmelding, p. 47.
Aanmelding, p. 47.
Aanmelding, p. 30, tabel 2.
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In de aanmelding wordt op pagina’s 62 en 63 het standpunt van de Partijen omtrent competition
for the market besproken.
Marktaandelen zijn hierbij niet weergegeven, maar in de aanmelding werd uitvoerig ingegaan op
de mogelijke dynamiek die tussen de verschillende DNB’s onderling heerst.
De auditeur acht deze substantiële kwalitatieve informatie omtrent het concept van “competition
for the market” afdoende om het onderzoek naar de marktposities (en eventuele marktaandelen) te
voeren.
V.7.3.b Onderzoek
i.

Huidige regelgeving

Teneinde een inschatting te maken van marktaandelen binnen deze “markt” voor het toetreden
tot de markt van het beheer van elektriciteitsnetten, is de auditeur als eerste proxy uitgegaan van het
aantal aansluitingspunten per DNB.
Het aantal aansluitingspunten is objectief meetbaar en een indicator die een belangrijke impact
heeft op de tariefbepaling, onafhankelijk van de geografische oppervlakte van het werkgebied.
Gezien in theorie een gemeente volgens de huidige regelgeving zich bij elke DNB in Vlaanderen kan
aansluiten, worden bij de berekening van de marktaandelen rekening gehouden met het aantal
aansluitingen van alle 11 DNB’s.
Voor de elektriciteitsnetten geeft dit in Vlaanderen volgend resultaat in 2017:
Gebruikers

Aantal

%

320.142
90.236
410.237
453.041
608.508
427.664
310.707
389.582
531.709
91.691
62.940
135.560
3.421.780

9,4%
2,6%
12,1%
13,2%
17,8%
12,5%
9,1%
11,4%
15,5%
2,7%
1,8%
4,0%
100%

DNB
IMEA
IVEG
TOTAAL PARTIJEN
GASELWEST
IMEWO
INTER-ENERGA
INTERGEM
IVEKA
IVERLEK
PBE
SIBELGAS
INFRAX WEST
Totaal

Bron: Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 4 september 2018 met
betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de
beheerder van het plaatselijk vervoernet in het Vlaamse Gewest in 2017; tabel p. 7

Bovenstaande tabel toont aan dat zelfs na de fusie in termen van aantal netgebruikers Fluvius
Antwerpen een bescheiden speler blijft in Vlaanderen, met in termen van aantal aansluitingen een
marktaandeel beneden 25%. Bovendien blijft een groot aantal DNB’s over voor de VREG in kader van
de benchmark-oefening, waarbij post Transactie nog 10 DNB’s aanwezig zijn in Vlaanderen.
In realiteit zullen gemeenten– indien ze zich al wensen aan te sluiten bij een andere DNB – zelden
een akkoord afsluiten met een DNB waarvan het bestaande werkgebied niet nabij gelegen is. In de
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Antwerpse regio kan verwacht worden dat het belang van Fluvius Antwerpen groter is dan
bovenstaande “marktaandelen” aangeven.
In de context van de concurrentie om de markt ten aanzien van de gemeenten wordt bijgevolg
beter gekeken naar het aantal keuzemogelijkheden en de impact hierop ten gevolge van de transactie.
De grootste impact hierop is onder de geplande regelgeving, ingegeven door het kabinet Tommelein,
waardoor het lokaal belang nog verder wordt versterkt, en wordt in de paragrafen hieronder
besproken.
ii.

Geplande regelgeving

Op vlak van keuzemogelijkheden zal de transactie leiden tot verschillende scenario’s:
-

Gemeenten die nu al geïsoleerd zitten binnen één van de fuserende DNB’s: ze hebben nu reeds
geen keuzemogelijkheden (uitgezonderd alleen of samen met andere gemeenten een nieuwe
DNB oprichten) en er is geen impact op de keuzemogelijkheden ten gevolge van de transactie.
Geen enkele gemeente in het Fluvius Antwerpen gebied bevindt zich vandaag in deze situatie.

-

Gemeenten die nu enkel grenzen aan Imea (Iveg), maar niet aan Iveg (Imea), en daarnaast aan
één of meerdere andere DNB’s: er is geen impact op de keuzemogelijkheden voor deze
gemeenten ten gevolge van de transactie; Voorbeelden hiervan zijn Merksplas, Essen en
Duffel.

-

Gemeenten die in het Iveg (IMEA)-werkingsgebied liggen en grenzen aan het IMEA (Iveg)werkingsgebied; er is wel een impact door de transactie op de keuzemogelijkheden van deze
gemeenten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
i.

gemeenten die na de transactie niet geïsoleerd zitten en nog steeds
uitwijkmogelijkheden hebben naar bijvoorbeeld IVEKA of IVERLEK, twee zeer grote
aangrenzende DNB’s. Voorbeelden hiervan zijn: Morstel, Wilrijk en Hoboken.

ii.

gemeenten die ten gevolge van de transactie geïsoleerd zitten. Voorbeelden zijn: stad
Antwerpen, Berchem en Borgerhout.

Het zijn deze laatste groep van gemeenten die wat keuzemogelijkheden betreft, het hardst worden
geïmpacteerd door de transactie. Voor deze gemeenten worden de keuzemogelijkheden onder de
nieuwe regelgeving gereduceerd tot één bestaande DNB en het oprichten van een eigen DNB
(individueel of met andere gemeenten samen).
In dit opzicht kan worden gesteld dat er voor deze gemeenten een lokale betrokken markt kan
worden weerhouden in de zin van afdeling 6, punt III van het aanmeldingsformulier.
V.7.3.c Conclusie auditeur
Binnen de huidige regelgeving kunnen gemeenten zich in principe bij eender welke DNB aansluiten.
Indien gekeken wordt naar alle aanbieders in Vlaanderen en een marktaandeel van de betrokken DNB’s
inschatten op basis van het bestaande aantal aansluitingen, dan kan gesteld worden dat hier geen
betrokken markt kan worden weerhouden.
Omdat in de realiteit gemeenten zich quasi uitsluitend beperken tot nabijgelegen DNB’s, kan
worden gesteld dat enkel DNB’s in de nabijheid in aanmerking komen.
Gezien marktaandelen in termen van omzet en aansluitingen hier eerder artificieel aanvoelen, kan
dan worden gekeken naar de keuzemogelijkheden die overblijven voor gemeenten. De geplande
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toekomstige regelgeving kan hierbij beschouwd worden als het meest beperkende scenario. Op basis
van die analyse kan minstens voor de gemeenten “stad Antwerpen”, Berchem en Borgerhout,
geconcludeerd worden dat de transactie leidt tot het isoleren van de gemeente, daar waar ze vandaag
minstens twee verschillende keuzemogelijkheden hebben.
In dat opzicht kan er voor deze gemeenten een lokale betrokken markt worden weerhouden in de
zin van afdeling 6, punt III van het aanmeldingsformulier.

V.7.4 De markt voor het toetreden tot het beheer van gasnetten (huidige en nieuwe
regelgeving)
V.7.4.a Marktaandelen aangeleverd door partijen71
Conform IV.7.3.a.
V.7.4.b Marktonderzoek
iii.

Huidige regelgeving

Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal aansluitingen per DNB in Vlaanderen in 2017.
Gebruikers

Aantal

%

237.961
75.139
313.100
292.609
395.409
235.231
194.538
262.070
339.022
45.017
53.445
1.057
2.131.498

11,2%
3,5%
14,7%
13,7%
18,6%
11,0%
9,1%
12,3%
15,9%
2,1%
2,5%
0,05%
100%

DNB
IMEA
IVEG
TOTAAL PARTIJEN
GASELWEST
IMEWO
INTER-ENERGA
INTERGEM
IVEKA
IVERLEK
SIBELGAS
INFRAX WEST
ENEXIS (NEDERLAND)
Totaal

Bron: Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 4 september 2018 met
betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasdistributienetbeheerders en de beheerder
van het plaatselijk vervoernet in het Vlaamse Gewest in 2017; tabel p. 3

Bovenstaande tabel toont aan dat ook wat het beheer van gasnetten betreft, zelfs na de fusie in
termen van aantal netgebruikers Fluvius Antwerpen een bescheiden speler blijft in Vlaanderen.
iv.

Geplande regelgeving

Conform de benadering in vorige sectie betreffende het beheer van elektriciteitsnetten, opteert de
auditeur om het aantal keuzemogelijkheden te bespreken en de impact hierop ten gevolge van de
transactie:
-

71

Gemeenten die nu al geïsoleerd zitten binnen één van de fuserende DNB’s: ze hebben nu reeds
geen keuzemogelijkheden (uitgezonderd alleen of samen met andere gemeenten een nieuwe

Aanmelding, p. 30, tabel 2.
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DNB oprichten) en er is geen impact op de keuzemogelijkheden ten gevolge van de transactie.
Voorbeeld hiervan zijn Berchem en Borgerhout.
-

Gemeenten die nu enkel grenzen aan Imea (Iveg), maar niet aan Iveg (Imea), en daarnaast aan
één of meerdere andere DNB’s: er is geen impact op de keuzemogelijkheden voor deze
gemeenten ten gevolge van de transactie; Voorbeelden hiervan zijn Kampenhout,
Steenokkerzeel en Zelzate.

-

Gemeenten die in het Iveg (IMEA)-werkingsgebied liggen en grenzen aan het IMEA (Iveg)werkingsgebied; er is wel een impact door de transactie op de keuzemogelijkheden van deze
gemeenten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen:
i.

gemeenten die na de transactie niet geïsoleerd zitten en nog steeds
uitwijkmogelijkheden hebben naar bijvoorbeeld IVEKA of IVERLEK, twee zeer grote
aangrenzende DNB’s. Voorbeelden hiervan zijn: Kapellen, Brasschaat, Hoboken en
Wilrijk.

ii.

gemeenten die ten gevolge van de transactie geïsoleerd zitten. Een voorbeelden
hiervan is: Stabroek.

V.7.4.c Beoordeling en conclusie auditeur
Conform de analyse in vorige sectie V.7.3, kan geconcludeerd worden dat er voor gemeente
Stabroek een lokale betrokken markt worden weerhouden in de zin van afdeling 6, punt III van het
aanmeldingsformulier.

V.7.5 De markt voor lokale warmtenetten
V.7.5.a Marktaandelen aangeleverd door partijen72
De ontwikkeling van warmtenetten is bij uitstek een lokaal gegeven. Zo zijn er reeds projecten voor
de ontwikkeling van warmtenetten in de Antwerpse regio die momenteel, i.e. onafhankelijk van de
Transactie, voorliggen.
De Transactie heeft echter wegens het ontbreken van een geografische overlap, alsook de strikte
regulering in de energiesector en de specifieke rol van DNB’s, geen significante impact op deze
markten.
V.7.5.b Beoordeling en conclusie auditeur
Binnen een lokaal warmtenet heeft de warmtenet-uitbater 100% marktaandeel. Er is dan ook geen
geografische overlap mogelijk tussen de verschillende netten. Er zijn bijgevolg ook geen betrokken
markten.

V.8 Conclusie betrokken markten
De auditeur weerhoudt enkel volgende markten als betrokken markten:
-

72

de lokale markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het beheer van
elektriciteitsnetten in een aantal gemeenten die vallen onder het huidige werkingsgebied van
Iveg en IMEA, en alle aangrenzende gemeenten;

Aanmelding, p. 9 en 14.
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-

de lokale markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het beheer van gasnetten
in een aantal gemeenten die vallen onder het huidige werkingsgebied van Iveg en IMEA, en
alle aangrenzende gemeenten.

Wat de lokale warmtenetten betreft, heeft de auditeur – bij gebrek aan overlap – geen betrokken
markt geïdentificeerd. Desalniettemin zal in de concurrentiële analyse verderop bondig ingegaan
worden op de bezorgdheden die vanuit de markt werden geformuleerd, met het oog deze
bezorgdheden weg te nemen.

VI. Concurrentiële analyse
VI.1 Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen: elektriciteit- en gasnetten
VI.1.1 Standpunt aanmeldende partijen
De fusie kadert in een beleidsoptie van de Vlaamse regering tot vereenvoudiging van de organisatie
van het distributienetbeheer73. Allereerst moet dit leiden tot grotere transparantie ten goede van
klanten en tevens moet dit leiden tot een vermindering van het aantal bestuursmandaten. De
Transactie moet verder leiden tot een snellere en goedkopere dienstverlening, de realisatie van
substantiële schaalvoordelen en de creatie van een homogeen en aaneengesloten exploitatiegebied.
Dit zal op zijn beurt leiden tot verdere efficiëntiewinsten en een geïntegreerde visie op leidinggebonden
nutssectoren.
Langere termijn impact
Aanmeldende partijen74 verwijzen voorts naar toekomstige ontwikkelingen die als economische
motief dienen voor de Transactie, aangezien die ontwikkelingen maken dat er grote uitdagingen voor
de deur staan. Deze betreffen onder andere wijzigende marktomstandigheden, wijzigende
regelgevingen, en technologische ontwikkelingen, zoals de omschakeling van netbeheerder naar
systeembeheerder; databeheerder; ontwikkeling van slimme netten om de energietransitie mogelijk
te maken (van centrale productie naar decentrale productie); aanbieden van flexibiliteit; digitale
(r)evolutie: uitrol van slimme meters; en Fiber-to-the-Home.
Al deze ontwikkelingen hebben het gemeenschappelijk kenmerk dat zij zware investeringen vergen,
zowel in nieuwe distributie installaties als in zeer complexe ICT- en communicatiesystemen. Er zijn
substantiële schaalvoordelen te realiseren waardoor het noodzakelijk wordt de krachten te bundelen.
Ook een netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie in de Antwerpse regio wordt geconfronteerd met
deze uitdagingen, aangezien er een snelle technologische evolutie op het kabelnetwerk bestaat met
snelle opeenvolging van grote investeringen en regelmatig wijzigende wetgeving voor werken op
openbaar domein. Het implementeren van meerdere disciplines (elektriciteit, gas, kabel, riolering, …)
laat dus toe om een langetermijnvisie voor investeringen te ontwikkelen en te plannen.
Op verzoek van het Auditoraat hebben aanmeldende partijen nog de volgende thema’s besproken
in de aanmelding75.

73

74
75

Zie bvb. In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 “Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan”, p. 88, beschikbaar op:
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019.
Aanmelding p. 35 e.v.
Aanmelding p. 61 e.v.
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i.

de initiële keuze van een gemeente voor een DNB;

ii.

de switching-mogelijkheden;

iii.

de incentives voorzien in het reglementair kader.

Deze thema’s kwamen reeds hoger aan bod.

VI.1.2 Marktonderzoek
Een eerste vraag die zich stelt is of gemeenten nog voldoende keuze hebben om een DNB te kiezen
op de momenten dat ze deze keuze kunnen maken.
De VREG stelt dat op basis van de voorliggende concentratie de keuze van gemeenten om een
andere DNB te kiezen niet wordt beperkt. Als een gemeente, op momenten dat deze de keuze kan
maken, voor een andere DNB kiest, kan de gemeente dat tot nu. Zelfs als daardoor de gekozen DNB
een versnipperd netgebied bestrijkt. Dit zal echter wijzigen als gevolg van de wijziging van het
Energiedecreet (eis van een ‘aaneengesloten gebied’).76 Los van voorliggende concentratie zou er
sowieso gebiedsuitwisseling moeten plaatsvinden om te komen tot aaneensluitende gebieden, en om
(in sommige gemeenten) te komen tot één enkele netbeheerder voor zowel elektriciteits- als
gasdistributie. 77
De heer Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (hierna “de VVSG”) wijst er
onder meer op dat de huidige Antwerpse situatie, met meer dan één netbeheerder op het grondgebied
van dezelfde gemeente, een uitzondering is in Vlaanderen. Dit gaat om een laat gevolg van de fusie
van 1983. Het is volgens de heer Leroy van de VVSG niet abnormaal dat een gemeente ervoor kiest om
met slechts één netbeheerder op het grondgebied te moeten werken, bv. omwille van de coördinatie
van ingrepen in het openbaar domein. De heer Leroy van de VVSG verwijst verder ook naar de Vlaamse
gemeenten die op 1 juli 2019 fuseren en daardoor met twee netbeheerders zullen worden
geconfronteerd. Het debat is gestart om te kiezen voor één van beide. Daarnaast legt de heer Leroy
van de VVSG ook de nadruk op het feit dat de geplande fusie het gevolg is van een beslissing van de
aandeelhouders van de betrokken DNB’s, de gemeenten zelf. Het is dus niet zo dat deze fusie iets is
wat de gemeenten overkomt : ze hebben er zelf voor gekozen. De VVSG bevestigt verder dat het streven
naar aaneengesloten distributienetgebieden inderdaad een beleidsstreven is van de Vlaamse
regering.78
Ook Engie is van mening dat beperkingen op de mogelijkheid voor gemeenten om te kiezen voor
een bepaalde distributienetbeheerder in belangrijke mate voortvloeien uit het Decreet
intergemeentelijke samenwerking en het Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake
Energie. Engie haalt daarbij meer bepaald de duurtijd van 18 jaar aan voor een toetreding tot een
distributienetbeheerder, alsook de streving naar geografisch aaneengesloten gebieden en de vereiste
waarbij een gemeente zal moeten kiezen voor één en dezelfde distributienetbeheerder voor gas en
elektriciteit. De fusie van distributienetbeheerders is in dat opzicht een element die de keuze van
gemeenten nog meer beperkt volgens Engie.79

76
77
78
79

Antwoord van de VREG dd. 29 oktober 2018.
Antwoord van de VREG dd. 12 juni 2018.
Antwoorden van de heer Leroy van de VVSG dd. 17 augustus 2018 en 26 oktober 2018.
Antwoord van Engie van 6 november 2018.
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Een tweede bezorgdheid betreft de switchingmogelijkheden.
De VREG stelt80 dat een gemeente op zich distributienetbeheerder kan zijn of hiertoe een entiteit
kan oprichten. Niets in de regelgeving belet hem dit. Toch kiezen alle gemeenten momenteel voor een
vorm van intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de opdrachthoudende vereniging.
Als gevolg daarvan moeten alle distributienetbeheerders de regelgeving volgen die van toepassing
is op deze vorm van intergemeentelijk samenwerkingsverbanden. Dit is vervat in het Decreet Lokaal
bestuur van 22 december 2017: Deel 3, Titel 3 regelt de intergemeentelijke samenwerkingverbanden.
Deze bepalingen treden in werking op 1/1/2019; tot dan geldt het Decreet op de Intergemeentelijke
Samenwerking. De duur van het samenwerkingsverband is in die regelgeving beschreven. Tijdens die
duur is geen uittrede mogelijk, behoudens uitzonderingen, eveneens beschreven. Zie art. 422 van het
decreet Lokaal bestuur. (Zie ook de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur vanaf artikel
601. Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 werd de inwerkingtreding van artikel 603
van dit decreet bepaald (B.S. 30 mei 2018); hierdoor treedt art. 603 in werking op 31 mei 2018.)
Het eerste lid van artikel 603 van het decreet lokaal bestuur creëert de mogelijkheid voor
gemeenten om nog gedurende de lopende gemeentelijke bestuursperiode een keuze van
distributienetbeheerder te maken voor een termijn van 18 jaar. Het tweede lid van hetzelfde artikel
creëert de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om onder bepaalde voorwaarden in te stemmen
met een verzoek van de algemene vergadering van een distributienetbeheerder om in de loop van het
jaar 2018 de einddatum van de statutaire duur van de betrokken vereniging te verschuiven naar 1 april
2019. Na advies van de Raad van State bepaalt de Vlaamse Regering nu definitief dat artikel 603 in
werking zal treden op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
De heer Leroy van de VVSG stelt81 het veranderen van distributienetbeheerder voor als zeer
uitzonderlijk, mede omwille van de zware procedureregels. Als mogelijke redenen om te veranderen,
vermeldt de heer Leroy van de VVSG :
-

het streven naar een homogeen gebied

-

het uitzicht op een hoger dividend

-

het uitzicht op lagere nettarieven voor de inwoners.

Ten derde zijn er nog de incentives in het reglementaire kader. De DNB’s werken binnen een strikt
door de overheid gereguleerde en gecontroleerde context waarin alle netgebruikers gelijk behandeld
dienen te worden.
Na de transactie zijn er ook in deze gereguleerde en gecontroleerde context een aantal duidelijke
incentives voor de DNB’s om te komen tot kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarbij probeert de VREG
de tariefmethodologie voor DNB’s dan ook uit te bouwen vanuit het ideaal van een zuivere
inkomstenregulering.
Deze tariefmethode stimuleert de kwaliteit van de dienstverlening door de DNB’s. In extremis kan
de VREG zelfs het mandaat van de DNB’s intrekken indien deze niet aan hun basisverplichtingen, zoals
wettelijk omschreven, voldoen.
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Antwoord van de VREG dd. 3 september 2018.
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De VREG wijst erop dat de distributienetbeheerders en dus ook het nieuwe Fluvius Antwerpen
onderworpen blijven aan de regulering in de sector van de gas- en elektriciteitsdistributie. De VREG
blijft bevoegd voor de vaststelling van de distributienettarieven. Deze gereguleerde tarieven worden
vastgesteld volgens de tariefmethodologie van de VREG. De distributienettarieven zijn de aanrekening
van de door de VREG toegelaten inkomsten van de distributienetbeheerder uit zijn tarieven. De
tariefmethodologie is niet-discriminatoir en wijzigt nu niet door een lokale fusie van
distributienetbeheerders tot bv. Fluvius Antwerpen. Het is moeilijk te becijferen hoe de tarieven voor
de betrokken zones zullen wijzigen maar ze blijven het resultaat van de toepassing van de
tariefmethodologie.82
De heer Leroy van de VVSG stelt dat de keuze van een netbeheerder niet zomaar mag vergeleken
worden met een overheidsopdracht, waar een concentratie wel mogelijke nadelige gevolgen kan
hebben. Er zijn belangrijke verschillen :
i.

Er is overal maar één netbeheerder voor elektriciteit, respectievelijk aardgas actief, want het
gaat om een wettelijk monopolie.

ii.

De VREG houdt een streng toezicht op de werking van de netbeheerders met als belangrijk
element de distributienettarieven die ze via de energiefactuur mogen en kunnen verhalen op
de energieklanten. Een eventuele concentratie kan dus onmogelijk leiden tot het hanteren van
monopolieprijzen.

iii.

Het veranderen van netbeheerder is een zware procedure, wat betekent dat een bestuur niet
zomaar overstapt van A naar B.

Als praktische reden om toch nog een regionale verdeling van DNB’s te behouden vermeldt de heer
Leroy nog de nabijheidsfactor van DNB’s m.b.t. sommige taken in het kader van openbare
dienstverplichtingen.
Andere ondervraagden zoals Indaver83 zien geen gevolgen door deze concentratie.

VI.1.3 Conclusie auditeur
De vraag die hier beantwoord moet worden is of deze fusie unilaterale gevolgen kan
teweegbrengen wat betreft de concurrentie om de markt. Hierbij is enerzijds van belang na te gaan
wat de impact van de fusie is op de keuzemogelijkheden van de verschillende gemeenten in de
Antwerpse regio en anderzijds wat de impact is van de fusie op de concurrentiële dynamiek tussen de
overblijvende DNB’s in het licht van de benchmarking door de VREG.
Het bestaande wettelijke en reglementaire kader in Vlaanderen sluit in zeer belangrijke mate elke
vorm van concurrentie om de markt uit ten aanzien van de gemeenten. Dit onder meer omwille van
het feit dat er in Vlaanderen slechts één werkmaatschappij overblijft, namelijk Fluvius, die instaat voor
de operationele taken van de DNB’s. Daarnaast is er de zeer complexe uittredingsprocedure die het de
gemeenten zeer moeilijk maakt om zich bij een andere DNB aan te sluiten. De praktijk wijst bovendien
uit dat dit nauwelijks gebeurt. Tenslotte kan verwezen worden naar de ex ante regulering door de
VREG, onder meer inzake tarifering en kwaliteitscontrole.
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Voor bepaalde gemeenten zal de fusie ertoe leiden dat ze de keuzemogelijkheden worden beperkt.
Deze beperking moet in het kader van onderhavige transactie echter worden genuanceerd omwille van
volgende aspecten:
-

Het werkingsgebied van de betrokken DNB’s, zowel voor als na transactie, is eerder beperkt
en minder uitgestrekt in vergelijking met heel wat andere DNB’s, zoals de naburige DNB’s
Iverlek en Iveka. Door de nieuwe regelgeving gaan er altijd een aantal gemeenten geïsoleerd
zitten in een gebied. Maar door de beperkte omvang van het werkingsgebied van Fluvius
Antwerpen is het aantal gemeenten dat door de fusie volledig wordt geïsoleerd, uiterst
beperkt. Dit betekent dat zelfs die gemeenten die minder keuzemogelijkheden hebben na de
transactie, of zelfs in geïsoleerd gebied terecht komen, het heel wat minder moeilijk zal zijn
om de grenzen van een nieuwe DNB te bereiken in vergelijking met gemeenten die zich soms
tot meer dan vier gemeenten ver van een andere DNB bevinden.

-

Voorts is deze fusie niet iets wat gemeenten “overkomt”. Ze hebben als aandeelhouder
uiteindelijk zelf gekozen om mee te stappen in het fusieverhaal van Fluvius Antwerpen.

Daarnaast moet nagegaan worden of deze fusie meer algemeen een impact kan hebben op de
concurrentiële dynamiek tussen DNB’s in de context van de ex ante regulering door de VREG. De VREG
voert immers benchmark-oefeningen uit in het kader van de tariefmethodologie en kwaliteitscontrole.
Fluvius Antwerpen is echter qua omvang te beperkt (ruim beneden 25% in termen van aantal
aansluitingen in Vlaanderen) om een invloed te hebben op de dynamiek die heerst tussen de DNB’s
onderling enerzijds en tussen de DNB’s en de werkmaatschappij Fluvius anderzijds. Daarnaast
bevestigt de VREG dat deze fusie hier weinig invloed op zal hebben.
De distributienetbeheerders blijven bijgevolg opereren in een sterk gereguleerde omgeving met de
nodige incentives inzake prijs en kwaliteit.
Op basis van het gevoerde onderzoek en de resultaten van de marktbevraging is het voor de
auditeur duidelijk dat deze concentratie op de markt voor de toegang tot het beheer van elektriciteitsen gasnetten niet zal leiden tot niet-gecoördineerde gevolgen.

VI.2 Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen: lokale warmtenetten
VI.2.1 Standpunt aanmeldende partijen
Gelet op het feit dat er geen overlap is tussen de verschillende warmtenetprojecten hebben partijen
geen gevolgen voor een mogelijke betrokken markt gedefinieerd84. Partijen verwachten ook geen
gevolgen door deze concentratie m.b.t. lokale warmtenetten.

VI.2.2 Marktonderzoek
De verschillende warmtenetspelers maken uiteenlopende opmerkingen die echter vaak niet
concentratiespecifiek zijn. Zo heeft Indaver85, die een warmtenet uitbaat in het Antwerpse, geen
opmerkingen m.b.t. de impact van deze concentratie op het vlak van warmtenetten.
Engie86 verwijst naar het feit dat deze concurrentiële markt nog jong is en volop in ontwikkeling.
Engie wijst op een aantal risico’s in deze niet-gereguleerde sector : belang van transparante procedures
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Aanmelding, p. 55 e.v.
Antwoord Indaver dd. 13 juni 2018.
Antwoord Engie dd. 18 juni 2018 en 6 november 2018
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door de gemeenten, mogelijke belangenconflicten bij gemeenten bij het beslissen tot het aanleggen
van een warmtenet door ofwel een DNB of een private speler.
Deze bezorgdheid wordt gedeeld door ODE-Vlaanderen vzw 87, de sectororganisatie voor duurzame
energie in Vlaanderen.
Veolia88 vermeldt een aantal algemene opmerkingen m.b.t. deze nog jonge en zich ontwikkelende
markt in Vlaanderen. Veolia wijst o.m. op het risico dat distributienetbeheerders voorrang zouden
kunnen geven aan gasdistributie i.p.v. de ontwikkeling van warmtenetten. Voorts wijst Veolia erop dat
wanneer DNB’s toch beslist hebben tot de aanleg van een warmtenet, zij de toegang hiertoe van
anderen zoals Veolia kunnen bemoeilijken.
Veolia stelt dat waar Veolia nv-sa (en andere producenten en leveranciers van warmte) voor de
concentratie nog de mogelijkheid had om met meerdere distributienetbeheerders, namelijk IVEG of
IMEA, naar gelang het geval, een overeenkomst van toegang tot het warmtenet te sluiten, die
mogelijkheid wordt beperkt door de voorliggende concentratie.
De VREG89 stelt dat er op zich geen invloed is op de concurrentiële positie van andere exploitanten
van warmtenetten, aangezien de distributienetbeheerders ter zake geen monopolie hebben. Juridisch
gezien, heeft elke derde de mogelijkheid om een warmte- of koudenet aan te leggen.
De VREG verwijst naar het juridische kader van het Energiedecreet90 dat erin voorziet dat andere
derde partijen de mogelijkheid moeten krijgen om een warmtenet aan te leggen en waarbij elke partij
het principiële gebruiksrecht op het openbaar domein verkrijgt voor de aanleg van een warmtenet.
De VREG vermeldt wel dat als een gemeente ervoor kiest om een warmtenetwerk door een DNB te
laten aanleggen of exploiteren, er minder keuze is voor een andere distributienetbeheerder als het
netgebied groter is. De keuze om te komen tot aaneengesloten netgebieden spruit echter voort uit het
beleid van de Vlaamse Regering.

VI.2.3 Conclusie auditeur
De markt van de lokale warmtenetten is een vooralsnog een kleine, groeiende, jonge en niet
gereguleerde markt. Een aantal opmerkingen van private marktspelers slaan op een aantal
bezorgdheden m.b.t. de DNB’s met activiteiten op deze markt en private warmtenetspelers. Deze
bezorgdheden zijn echter niet concentratiespecifiek.
De opmerking van Veolia dat ze nu minder keuze heeft om voor een warmtenet met meerdere
distributienetbeheerders tot een overeenkomst te komen en dit nu maar met één DNB meer kan, is
niet correct. Er is voor elke gemeente maar één DNB actief voor wat betreft bv. gasdistributie en de
eventuele ontwikkeling van een warmtenet. Dit is zowel voor als na deze concentratie het geval.
Bovendien is de keuze voor een groter uniform netgebied een keuze van het beleid van de Vlaamse
Regering en geen keuze die voortspruit uit deze concentratie.
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Antwoord ODE Vlaanderen vzw dd. 28 juni 2018.
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Antwoord VREG dd. 12 juni 2018.
Artikel 4/1.1.13. De VREG zal in de toekomst tevens kunnen bemiddelen of beslechten m.b.t. voorgelegde geschillen tegen
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De auditeur heeft geen concentratiespecifieke niet-gecoördineerde gevolgen op de markt voor
lokale warmtenetten kunnen vaststellen.

VI.3 Gecoördineerde gevolgen
VI.3.1 Inleiding
Op sommige markten kan de structuur van die aard zijn dat ondernemingen het mogelijk,
economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om duurzaam hun gedrag te coördineren op de markt
met het doel om tegen hogere prijzen te verkopen.
Er dient te worden beoordeeld in welke mate de transactie de mededinging op significante wijze
beperkt door het vergemakkelijken van de coördinatie tussen de betrokken ondernemingen, door de
bestaande coördinatie te versterken of door het ontstaan van een collectieve machtspositie.

VI.3.2 Beoordeling auditeur en conclusie
De toets voor de beoordeling van voorliggende concentratie is of deze transactie resulteert in een
significante belemmering van de mededinging op één of meer markten. Concreet is de vraag met
betrekking tot gecoördineerde gevolgen of de concentratie de marktstructuur zodanig wijzigt dat de
ondernemingen na de concentratie het mogelijk, economisch rationeel en dus verkieslijk vinden om
hun gedrag stilzwijgend te coördineren op één of meer markten.
De auditeur meent dat dit hier niet het geval is, gelet onder meer op volgende feiten:
-

Er doen zich op de markten geen fundamentele wijzigingen voor. De transactie resulteert niet
in het verdwijnen van een belangrijke concurrent, en hoewel het aantal DNB’s vermindert,
blijven er voldoende spelers over in Vlaanderen om de concurrentiële dynamiek die er vandaag
nog rest, te waarborgen.

-

De ex ante regulerende rol van de VREG waarborgt dat de voorgestelde tariefwijzigingen
grondig worden onderzocht en zowel tarieven als de kwaliteit van dienstverlening continu
worden gemonitord.

-

Er moet gesteld worden dat marktcoördinatie zich wellicht voornamelijk zou kunnen voordoen
op het niveau van de werkmaatschappijen, waar het aantal spelers veel beperkter is. In
Vlaanderen is dit echter door de fusie tot één werkmaatschappij, namelijk Fluvius, niet meer
van toepassing, in tegenstelling tot Wallonië waar nog steeds meerdere werkmaatschappijen
actief zijn.

De auditeur merkt tenslotte noch de energieregulator de VREG, noch de heer Leroy van de VVSG,
noch andere derden opmerkingen hebben gemaakt met betrekking tot mogelijke gecoördineerde
gevolgen van deze concentratie.
Op basis van de marktbevraging en het onderzoek, concludeert de auditeur dat onderhavige
transactie geen aanleiding geeft tot gecoördineerde gevolgen.

VII. Conclusie aangaande de gevolgen van de concentratie
Gelet op het bovenstaande, is de auditeur van mening dat voorliggende concentratie niet tot
gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan
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op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van
een machtspositie zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER.

VIII. Voorstel tot beslissing
De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en artikel
IV.61, §2, eerste lid, 1° WER, volgende beslissing te nemen:
i.

Dat de fusie (overname door opslorping) van drie distributienetbeheerders, Iveg, IMEA en
INTEGAN, aangemeld bij de BMA onder nr. MEDE-C/C-18/0038, binnen het toepassingsgebied
valt van de regels van concentratietoezicht in het WER;

ii.

De concentratie toelaatbaar te verklaren.”

IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij
De aanmeldende partij legde neer wat volgt :
“Op 22 november 2018 hebben de aanmeldende partijen het gemotiveerd ontwerp van de beslissing
van de Auditeur inzake de concentratie “Fluvius Antwerpen” (zaak MEDE-C/C-18/0038 – Iveg /
IMEA/INTEGAN) ontvangen (hierna “Ontwerpbeslissing”). De Ontwerpbeslissing stelt voor de
concentratie met betrekking tot Fluvius Antwerpen toelaatbaar te verklaren. De aanmeldende partijen
gaan met de conclusie van de Auditeur volledig akkoord, maar wensen desalniettemin enige verdere
duiding te verschaffen aan het Mededingingscollege op drie punten:


De relevante marktdefinitie, meer bepaald de identificatie van twee “toetredingsmarkten”;



de impact van de fusie op de keuzemogelijkheden van de verschillende gemeenten in de
Antwerpse regio; en



de concurrentiële dynamiek tussen de overblijvende DNBs in het licht van de benchmarking
door de VREG.

Onderstaande analyse zal verduidelijken waarom deze factoren in ieder geval geen objectieve
toetssteen kunnen uitmaken voor een concurrentiële analyse van de markten voor het beheer van
distributienetten in Vlaanderen.
I.

Concurrentie om de markt en de marktafbakening
A. Analyse in de Ontwerpbeslissing

De Ontwerpbeslissing weerhoudt vijf relevante markten met ondermeer (i) de markt voor de
toetreding tot het beheer van elektriciteitsnetten (huidige en nieuwe regelgeving) en (ii) de markt voor
de toetreding tot het beheer van gasnetten (huidige en nieuwe regelgeving).
Dit is voornamelijk gebaseerd op een beleidsmotivering, eerder dan een mededingingsrechtelijke, met
name dat “in het licht van toekomstige dossiers binnen deze sector het al dan niet erkennen van het
bestaan van een markt voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het beheer van
elektriciteitsnetten, respectievelijk gasnetten, een belangrijke impact zal hebben op toekomstige,
gelijkaardige concentraties tussen DNB’s, en dit niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor
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bijvoorbeeld Wallonië waar op dit ogenblik niet hetzelfde regulerend kader van toepassing is, en meer
dan één werkmaatschappij actief is.”91
De marktafbakening en het weerhouden van deze twee toetredingsmarkten gebeurt op basis van een
analyse van de notie van competition for the market (“concurrentie om de markt”), die als rode draad
doorheen de Ontwerpbeslissing loopt. Deze notie van concurrentie om de markt is echter niet van
toepassing in de volledig gereguleerde markten die betrokken zijn in de transactie en leidt tot het
onterecht weerhouden van de hierboven omschreven toetredingsmarkten.
In de Ontwerpbeslissing wordt gesteld dat concurrentie om de markt, in een geliberaliseerde sector,
een alternatief kan vormen om de dynamiek tussen de verschillende aanwezige en potentiële spelers
aan te wakkeren. In netwerkindustrieën wordt via veilingen of aanbestedingsprocedures dan een
winnaar aangewezen, die de markt gedurende een op voorhand vastgelegde periode kan bedienen als
een monopolist. 92
Deze analyse gaat echter niet op voor het gedeelte van een geliberaliseerde markt dat niet voor
concurrentie werd opengesteld, in casu voor de markt voor het beheer van de distributienetten. In deze
markt worden de DNBs niet door gemeenten uitgenodigd voor aanbestedingsprocedures. Het gaat hier
namelijk om volledig gereguleerde markten waarop gemeenten hun gemeentelijke belangen
behartigen en daarvoor gebruik maken van een devolutie van hun administratieve taken.
Bijgevolg is het de gemeente die de keuze maakt om al dan niet tot een welbepaalde DNB toe te treden
of een samenwerkingsakkoord af te sluiten met een andere DNB, of een nieuwe DNB op te richten
samen met andere gemeente, dan wel haar bevoegdheden voor het distributienetbeheer autonoom
uit te voeren. Concurrentie om de markt bestaat dus niet, aangezien gemeenten autonoom beslissen
en DNBs niet worden uitgenodigd tot deelname aan een aanbestedingsprocedure of veiling. Bijgevolg
kan ook geen markt voor de toetreding tot het beheer van distributienetten weerhouden worden.
B. Beslissingpraktijk inzake concurrentie om de markt
De Ontwerpbeslissing erkent ook zelf dat de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en de Raad
voor de Mededinging zelf nooit toetredingsmarkten heeft weerhouden maar enkel heeft gesteld “dat
deze activiteiten natuurlijke monopolies uitmaken en dat geen mededinging plaatsvindt op dit
niveau”.93 heeft dit in haar beslissingspraktijk in de energiesector ook nooit eerder gedaan.94
De beslissingspraktijk waarin de Europese Commissie naar het bestaan van concurrentie om de markt
verwijst en een toetredingsmarkt weerhoudt, betreft markten waarvoor een overheid effectief een
aanbestedingsprocedure organiseert waaraan verschillende ondernemingen deelnemen. 95 Dit is dus
geheel verschillend van onderhavige situatie.
Ook verwijst de Ontwerpbeslissing naar academische papers met betrekking tot concurrentie om de
markt. Deze papers schetsen een helder beeld van beleidskeuzes die een regelgever kan maken om
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markten open te stellen, alsook van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat ook
wettelijke monopolies de mededinging niet zouden beperken eenmaal markten opengesteld worden
voor concurrentie door aanbestedingsprocedures. Verder dan een theoretische uiteenzetting leggen
deze papers geen beslissingspraktijk inzake een markt om de toetreding voor het beheer van
distributienetten vast.
C. Academische papers
Op basis van bovenstaande analyse is concurrentie om de markt voor de markten voor het beheer van
distributienetten onbestaande, aangezien de markt niet is opengesteld voor concurrentie. Zoals hoger
reeds vermeld, zijn er namelijk geen verschillende DNBs die aan een aanbestedingsprocedure
deelnemen bij de gemeenten, maar is de dynamiek net tegenovergesteld. Gemeenten beslissen
volledig autonoom welke beleidskeuze zal worden gemaakt inzake toetreding tot DNBs. Bijgevolg kan
de notie van concurrentie om de markt niet worden toegepast op het beheer van distributienetten en
kunnen er dan ook geen markten worden weerhouden voor het toetreden tot het beheer van
distributienetten.
D. Conclusie
Op basis van bovenstaande analyse is concurrentie om de markt voor de markten voor het beheer van
distributienetten onbestaande, aangezien de markt niet is opengesteld voor concurrentie. Zoals hoger
reeds vermeld, zijn er namelijk geen verschillende DNBs die aan een aanbestedingsprocedure
deelnemen bij de gemeenten, maar is de dynamiek net tegenovergesteld. Gemeenten beslissen
volledig autonoom welke beleidskeuze zal worden gemaakt inzake toetreding tot DNBs. Bijgevolg kan
de notie van concurrentie om de markt niet worden toegepast op het beheer van distributienetten en
kunnen er dan ook geen markten worden weerhouden voor het toetreden tot het beheer van
distributienetten.
II.

Impact van de transactie op de keuzemogelijkheden van de gemeente

In de Ontwerpbeslissing wordt geanalyseerd hoe de transactie een impact kan hebben op de
keuzemogelijkheden van de gemeenten inzake DNBs op het moment dat zij hun keuze opnieuw
potentieel kunnen aanpassen, met name aan het einde van de periode van 18 jaar.
In de Ontwerpbeslissing wordt gesteld dat zelfs na de fusie in termen van netgebruikers Fluvius
Antwerpen een bescheiden speler blijft in Vlaanderen, met in termen van aantal aansluitingen een
marktaandeel beneden 25%.
Aangezien in realiteit gemeenten zelden akkoorden sluiten met DNBs die niet nabij gelegen zijn kan
echter, aldus de Ontwerpbeslissing, worden verwacht dat het belang van Fluvius Antwerpen groter is
dan uitgedrukt in de marktaandelen. Om die reden wordt naar het aantal keuzemogelijkheden
gekeken in de context van, wederom, de hierboven reeds aangehaalde concurrentie om de markt.96 Op
basis van die analyse inzake keuzemogelijkheden stelt de Ontwerpbeslissing dat minstens voor de
gemeenten “stad Antwerpen”, Berchem en Borgerhout, geconcludeerd kan worden dat de transactie
leidt tot het isoleren van de gemeente, daar waar ze vandaag minstens twee verschillende
keuzemogelijkheden hebben.97

96
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Ontwerpbeslissing, p.39-40, §208-210.
Ontwerpbeslissing, p.41, §216.
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Indien het Mededingingscollege de notie van een concurrentie om de markt zou aanvaarden, quod
non, dient hieromtrent te worden onderstreept dat enerzijds de beleidskeuzes van de Vlaamse
Regering en, anderzijds de beslissingen van gemeenten aan de oorsprong liggen van enige
keuzeverminderingen voor gemeenten van DNBs. Deze zijn echter niet transactie-specifiek.
Dit wordt bevestigd door het marktonderzoek:


De VREG stelt duidelijk dat een verminderde keuze voor een gemeente, in het licht van de
huidige regelgeving, niet het gevolg is van onderhavige concentratie. Een gemeente kan nog
steeds een andere DNB kiezen. In de toekomst zal die keuze mogelijks deels wegvallen; dit is
dan het gevolg van een beleidskeuze gemaakt door de Vlaamse regelgever.98



Engie stelt eveneens dat de geplande regelgeving van aard is om de keuzes van gemeenten te
beperken. Bijgevolg is een zogenaamde “competition for the market” volgens Engie erg
beperkt gelet op de strikte regulering: de periode van 18 jaar, de aaneengesloten geografische
zone, dezelfde DNB voor zowel gas- als elektriciteitsdistributie.99



Tenslotte vat de heer Leroy van de VVSG de impact van de transactie op de
keuzemogelijkheden van gemeenten in zijn geheel samen: “De geplande fusie [is] het gevolg
is van een beslissing van de aandeelhouders van de betrokken DNBs, de gemeenten zelf dus.
Het is dus niet zo dat deze fusie iets is wat de gemeenten overkomt: ze hebben er als vennoten
zelf voor gekozen. De kwetsbare positie van een DNB moet in dat opzicht wel worden
genuanceerd.”100

Bijgevolg maakt het marktonderzoek duidelijk dat het niet de transactie is die de keuzemogelijkheid
van gemeenten beperkt, maar dat de beleidskeuzes van de Vlaamse Regering en de beslissingen van
gemeenten zelf aan de oorsprong liggen van de keuzeverminderingen van de gemeenten inzake DNBs.
De inperking van de keuzemogelijkheden is dus geen relevante transactie-specifieke factor die in
overweging dient genomen te worden in de concurrentiële analyse van de transactie.
In de Ontwerpbeslissing wordt verwezen naar mogelijke concurrentiële parameters voor DNBs,
waaronder de benchmarking-oefening die de VREG onderneemt ten opzichte van DNBs op het vlak van
efficiëntie. De Ontwerpbeslissing stelt dat er moet worden nagegaan of de transactie meer algemeen
een impact kan hebben op de concurrentiële dynamiek tussen DNBs in de context van de ex ante
regulering door de VREG. Er wordt geconcludeerd dat Fluvius Antwerpen qua omvang te beperkt is om
een invloed te hebben op de dynamiek die heerst tussen DNBs onderling enerzijds en tussen de DNBs
en de werkmaatschappij Fluvius anderzijds. Dit wordt ook door de VREG bevestigd.101
De Ontwerpbeslissing kadert de benchmark-oefening echter opnieuw binnen de analyse van de
concurrentie om de markt, omwille van het eindige karakter van de samenwerkingsakkoorden en de
rol van de VREG als benchmarker. Een aantal opmerkingen in dit verband:


98
99
100
101

Op dit ogenblik doet de VREG in ieder geval enkel benchmarking op het niveau van de
werkmaatschappijen, niet op het niveau van de DNBs. De VREG zegt zelf dat zij overweegt

Ontwerpbeslissing, p.18, §82.
Ontwerpbeslissing, p. 18, §86.
Ontwerpbeslissing, p.23, §119.
Ontwerpbeslissing, p.47, §252.
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dergelijke benchmarking tussen DNBs in de toekomst opnieuw op te nemen.102 Enige
toekomstige benchmarking zou daarenboven, aldus de Auditeur, op zich in ieder geval geen
‘directe concurrentie’ vormen, maar hoogstens prikkels om bedrijfsefficiënties te realiseren.103


Een DNB die zijn wettelijke taken niet correct vervult, kan momenteel ook reeds door de VREG
“bestraft” worden via de intrekking van het mandaat om als DNB te handelen, maar dit
gebeurt, aldus de aanmeldende partijen, op basis van objectieve parameters opgelijst in het
Energiedecreet en niet na een georganiseerde benchmarking-oefening van de VREG.

Vanuit deze optiek stroken de bevindingen in de Ontwerpbeslissing inzake benchmarking als
concurrentiële parameter voor DNBs dan ook niet met de realiteit op de markten voor het beheer van
distributienetten. Benchmarking is geen parameter waarop DNBs onderling concurreren, aangezien de
benchmarking-oefening door de VREG enkel uitgeoefend wordt op het niveau van de
werkmaatschappijen, waar het nu reeds noodzakelijk is om de keten open te trekken naar andere
gewesten en het buitenland.”

V. Beoordeling door het Mededingingscollege
V.1 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing
Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 25 van het Ontwerp van beslissing stelt het
College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het
toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER.

V.2 Marktdefinities en betrokken markten
Het College deelt, mede gelet op de beslissingen van de Europese Commissie, de Britse CMA, de
Franse Autorité de la Concurrence, de Zweedse mededingingsautoriteit en de Raad voor de
Mededinging waarnaar hij verwijst, en om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur
formuleert onder de randnummers 143 en 190-194 betreffende de relevante product markten en
onder de randnummers 167 en 188 betreffende de relevante geografische markten.
Betreffende de vraag naar de relevantie van de concurrentie om de markt voor de beoordeling van
deze concentratie104 is het College met name van oordeel dat er op markten waar een regime van
wettelijk monopolie van toepassing is ook sprake kan zijn van een concurrentie om de markt wanneer
de dienstverlener of leverancier niet via een veiling of aanbestedingsprocedure wordt gekozen maar
wanneer de regelgeving de afnemer wel toelaat om, weliswaar beperkte, keuzes te maken aangaande
de gewenste leverancier. Er is in een wettelijk monopolie niet alleen sprake van concurrentie wanneer
concurrenten bij het hernieuwen van het monopolie worden uitgenodigd tot een veiling of
aanbestedingsprocedure, maar ook als zij op een andere manier uitzicht hebben op het aanbieden
van hun diensten of producten aan een afnemer die een keuzemogelijkheid heeft.

102
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Antwwoord VREG op verzoek om inlichtingen d.d.16 augustus 2018, vraag 3, p.3.
Ontwerpbeslissing, p.28, §140.
Ontwerp van beslissing, randnummers 59 e.v., 71 e.v., 95 e.v. en 144-149. Maar zie anderszins de Schriftelijke opmerkingen van
de aanmeldende partijen onder I.
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Tijdens de hoorzitting werd niet betwist dat de gemeenten een beperkte keuzemogelijkheid
hebben, en dat deze keuzemogelijkheid door de concentratie wordt beperkt.
Volgens de auditeur kunnen DNBs voor die keuze concurreren met de door hen besliste
investerings- en dividendpolitiek en gelet op de door de VREG voorgenomen benchmarking van
DNB’s105.
Het College stelt betreffende de investerings- en dividendpolitiek vast dat deze in deze zaak mee
beslist worden door de gemeenten die een DNB kiezen vermits zij niet alleen afnemers maar ook
aandeelhouders zijn.
Betreffende de benchmarking wordt niet betwist dat de VREG thans niet benchmarkt maar zulks
wel zou overwegen voor de toekomst. Ook nu kan de VREG een mandaat van een DNB intrekken op
basis van objectieve parameters106.
In het licht van de bestaande mogelijkheid tot keuze en tot concurrentie -- hoezeer de regelgeving
deze mogelijkheid ook inperkt -- oordeelt het College dat er markten zijn voor de toetreding tot het
beheer van elektriciteits- en gasnetten in Vlaanderen. De vraag naar de mate waarin in deze zaak de
concurrentie op die markten merkbaar wordt beperkt, betreft niet de marktdefinitie maar de
economische analyse.
Het College deelt om deze redenen de conclusie van de auditeur betreffende de relevante markten
onder randnummer 172 van het Ontwerp van beslissing.
Het College deelt om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur formuleert onder
randnummer 226 betreffende de betrokken markten.

V.3 Concurrentiële analyse
V.3.1 Niet gecoördineerde horizontale gevolgen
Het College oordeelt dat DNBs onvoldoende met elkaar concurreren voor een aanwijzing door een
gemeente om te kunnen spreken van een beperking van de mededinging. De beperkte concurrentie
die zou kunnen resulteren uit verschillen in investerings- en dividendpolitiek wordt verder ingeperkt
door het feit dat de gemeenten ook de aandeelhouders zijn van de DNB die ze aanwijzen.
Het College deelt verder ook om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur
formuleert inzake de niet-gecoördineerde horizontale gevolgen onder de randnummers 254 en 266.

V.3.2 Gecoördineerde gevolgen
Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert inzake
gecoördineerde gevolgen onder de randnummer 272.

V.4 Besluit
Het College stelt met de auditeur vast dat de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een
goedkeuring in de weg zouden staan.
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Randnummers 136-138 van het Ontwerp van beslissing.
Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partijen onder III en randnummer 140 van het Ontwerp van beslissing .
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OM DEZE REDENEN
Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, 1° en artikel 61, §2, eerste lid, 1° en
2° WER:
1. Dat de overname van IMEA en INTEGAN door Iveg, aangemeld bij de Belgische
Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-18/0038, binnen het toepassingsgebied valt van
de regels van concentratietoezicht in het WER,
2. Dat deze concentratie toelaatbaar is.

Aldus beslist op 12 december 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques
Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege,
Wouter Devroe en Frank Naert, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Voor het Mededingingscollege,

J. Steenbergen
Voorzitter
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