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1. Recente ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen
Op deze themazitting komen de volgende onderwerpen aan bod :
•
Digitale meter
•
Databeheerder
•
Integratie Eandis – Infrax – realisatie
•
Multi Utility
•
Fiber-to-the-Home
•
Ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas
•
Openbare verlichting – verLEDding
•
Nieuwe structuren
•
Stabiel dividend?
Digitale meter
In februari 2017 besliste de Vlaamse regering dat de digitale meter voor gas en elektriciteit
vanaf januari 2019 officieel in Vlaanderen zal worden ingevoerd. De uitrol zal gesegmenteerd
gebeuren : bij nieuwbouw, budgetmeterklanten, prosumenten en grondige saneringen.
De uitrolplanning laat zien dat in 2016 reeds 220.000 digitale meters voorzien werden. In 2019
zou dit aantal verhogen met 45 % en in 2020 met 110 %.
Op 9 mei 2017 werd door de VREG een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Deze werd herzien
op 29 mei 2018 op basis van een aantal gewijzigde kostenelementen (o.a. prijs digitale meter,
kostprijs datasysteem…).
De kostprijs van telecommunicatie meters wordt globaal geraamd op +440 mio € bij een uitrol
over 20 jaar. De impact op het distributienettarief (gemiddeld per jaar voor een gemiddelde
klant) bedraagt voor elektriciteit 15 euro per jaar en voor gas 12 euro.
Indien de plaatsing gebeurt op verzoek van de klant bedraagt de prijs 226 euro per woning.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Databeheerder
De meest recente voorstellen vanuit het kabinet voor Energie, die overgemaakt worden aan de
Raad van State, voorzien dat Fluvius System Operator als werkmaatschappij zal kunnen
optreden als onafhankelijk databeheerder voor een periode van 10 jaar (verlengbaar tot 20 jaar
– tot 2038).
Er dient een apart bestuursorgaan opgericht te worden met zes onafhankelijke leden, dus geen
leden van de Raad van Bestuur van Fluvius of de DNB’s, en met een regeringsafgevaardigde.
Tevens dient de onafhankelijkheid gewaarborgd te worden door het voorzien van een aparte
Directie, ingezet personeel, aparte IT-systemen, consultants….
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Integratie Eandis–Infrax – realisatie
Op 1 juli slaan Eandis en Infrax de handen officieel in elkaar en wordt Fluvius System Operator
opgericht. Het volledige integratietraject loopt echter nog tot 31 december 2022. Om de
volledige integratie in goeie banen te leiden werd een roadmap opgemaakt met de te realiseren
projecten en timing. Bij de fusie hoort een besparingstraject dat vanaf 2022 110 miljoen euro
per jaar moet opbrengen.
De komende jaren gaan ook een 500-tal medewerkers sowieso met pensioen. Zij zullen niet
allemaal vervangen worden.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Multi Utility
Onder multi utility wordt de bundeling verstaan van nutsvoorzieningen die aangeboden worden
door Fluvius. Naast het distributienetbeheer elektriciteit en aardgas zijn dit tevens de activiteiten
in verband met riolering, (kabel)netwerken, databeheer en warmte(netbeheer).
Ook voor bedrijven en gemeenten wil Fluvius zoveel mogelijk comfortdiensten bundelen, zoals
:
• Infra-X-net : netwerkdiensten over het kabeltelevisienetwerk voor Infra-LAN-net, datacommunicatie tussen gebouwen; Infra-TEL-net, vaste telefonie en mobiele telefonie en InfraINTER-net: breedband internet;
• Infra-GIS : een zeer uitgebreid geoinformatiesysteem waar gemeenten onder andere hun
voordeel mee kunnen doen op het vlak van ruimtelijke ordening;
• Public wifi : op zelfgekozen strategische plaatsen krijgen steden en gemeenten de
mogelijkheid om wifi aan te bieden aan inwoners, bezoekers en toeristen;
• Smart cities / regions : steden/regio’s waarbij informatietechnologie en het internet gebruikt
worden om de stad/regio te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie
als om de voorzieningen zoals o.a. nutsvoorzieningen;
• ESCO / EDLB : Energy Services Company / EnergieDiensten Lokale Besturen;
• Infra-X-enter : ruimte/infrastructuur aanbieden voor het databeheer;
• Spin-ins : dit zijn afzonderlijke – maar nog steeds interne – activiteiten, zoals:
- verticale infrastructuur: ondersteuning van lokale besturen die openbareverlichtingspalen
ter beschikking willen stellen aan derden;
- netten voor derden: het beheer van privénetten van derde partijen;

- consulting: advies aan derden over het beheer van netten;
- telecom: de verhuur van vrije capaciteit op het glasvezelnet.
Het is niet de bedoeling hier de plaats in te nemen van andere marktspelers, maar tot op heden
bieden zij dit nog niet aan met dezelfde kwaliteit en prijs.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Fiber-to-the-Home
In samenwerking met de lokale besturen in Vlaanderen wil Fluvius een performante
telecominfrastructuur aanbieden aan de Vlaamse huishoudens, op basis van vrije en eerlijke
concurrentievoorwaarden.
Er werden 5 pilootprojecten goedgekeurd die momenteel in voorbereiding zijn, meer bepaald
Antwerpen, Diksmuide, Gent, Genk en Poperinge. Deze projecten dienen voornamelijk om
ervaring op te doen op technisch vlak en te peilen naar reacties van providers, klanten enz..
Het betreft een open netwerk (vrije concurrentie), tegen de laagst mogelijke maatschappelijke
kost en tegen de laagste tarieven, met een zo ruim mogelijke uitrol in gans Vlaanderen en een
gegarandeerde bandbreedte van 1 Gb.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas
De Nederlandse overheid zal de uitvoer van laagcalorisch gas (arm gas) naar Frankrijk en
België afbouwen vanaf 2024 en beëindigen in 2030. Om de bevoorrading in België op lange
termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met hoogcalorisch (rijk)
gas laten bevoorraden.
In België moeten in totaal 1,6 miljoen aardgasklanten overschakelen van L- naar H-gas.
Daarvan zijn er 880 000 op ex-Eandis-grondgebied :
• bij 330 000 klanten moet een regelaar aan de meter worden vervangen;
• voor 550 000 klanten is een drukaanpassing in de cabine noodzakelijk.
Op ex-Infrax-grondgebied zijn dat er 150 000 :
• bij 84 000 klanten moet een regelaar aan de meter worden vervangen;
• bij 66 000 klanten is een drukaanpassing in de cabine noodzakelijk.
Van de klant wordt verwacht dat die een vakman / installateur contacteert voor een eenmalige
controle van de aardgastoestellen om er zeker van te zijn dat het toestel geschikt is voor Hgas en goed is afgeregeld. Sinds 1978 zijn gastoestellen in België zowel geschikt voor L- als
H-gas, maar er zijn ook nog oudere toestellen in gebruik, sommige toestellen werden nadien
bijgeregeld en er zijn toestellen voor de Nederlandse markt in België geplaatst. Indien een
aanpassing van de huisdrukregulator bij de gasmeter dient te gebeuren is dit voor rekening van
de DNB.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Openbare verlichting – verLEDding
Verstrengde eisen op vlak van energie-efficiënte en CO2-reductie (onderschreven in het
Burgemeestersconvenant), richtlijnen zoals Eco Design waardoor fabrikanten beslist hebben
om oudere lamptypes geleidelijk uit productie te nemen en de technologische evolutie met de
LED-lamp en haar mogelijkheden zorgen ervoor dat de gemeentes en steden voor zware
uitdagingen staan en dat er meer en sneller dient geïnvesteerd te worden. Het is de betrachting
om tegen 2030 het volledige verlichtingspark van alle Vlaamse steden en gemeenten uit te
rusten met LED-verlichting.
Ze kunnen beslissen om deze uitdagingen zelf aan te gaan en verder te werken in de huidige
context of ze kunnen beroep doen op Fluvius om hen hier bij te ondersteunen.
Met een ‘financieel-vriendelijk’ aanbod doen de DNB’s een voorstel om de gemeente te
“ontzorgen”, zodat vertrekkend van een goedgekeurd masterplan, door financiële spreiding in
de tijd, en gebruik makend van een grootschalige aanpak, belangrijke projecten inzake
openbare verlichting op versnelde wijze kunnen gerealiseerd worden en dit met eventuele
inachtneming van innovatieve lichtregelsystemen (smart lighting) en het gebruik van de
verticale infrastructuur voor “smart city”-toepassingen (o.a. camerabewaking, toestellen voor
nummerplaatherkenning….).
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Nieuwe structuren
Vanaf 1 april 2019 zullen de structuren van de bestuursorganen over gans Vlaanderen uniform
zijn, met name de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur (met maximum 15 leden) en
Regionale Bestuurscomités. Het decreet over het lokaal bestuur stipuleert dat maximum twee
derde van de bestuurders van hetzelfde geslacht mag zijn (enkel voor de Raad van Bestuur,
niet voor de Regionale Bestuurscomités).
In principe treedt het gedeelte intergemeentelijke samenwerking van het decreet lokaal bestuur
in werking op 1 januari 2019, maar mogelijks is er uitstel tot 1 april 2019 (naar aanleiding van
de hersamenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen).
Voor de nieuwe mandatarissen zullen opleidingen voorzien worden.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.

Stabiel dividend?
Toelichter deelt mee dat er gestreefd zal worden naar een stabiel dividend binnen de volgende
gemeentelijke legislatuur, dit op voorwaarde dat de regulatoire tarifaire context niet wijzigt.
Besluit:
De vergadering neemt hiervan akte.
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