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De heer Bart Tommelein
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Kreupelenstraat 2
B-1000 Brussel

contactpersoon
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ons kenmerk
SERV_BR_20181203_databeheerder

Brussel
3 december 2018

De oprichting van een afzonderlijke databeheerder elektriciteit
Mijnheer de minister
De oprichting van een afzonderlijke databeheerder lijkt geen goed idee, zo blijkt volgens de SERV
opnieuw nu de VREG in kaart gebracht heeft wat dit in de praktijk zou betekenen voor de
technische reglementen. De constructie met een afzonderlijke databeheerder is bijzonder
ingewikkeld, veroorzaakt onnodige kosten en kan nog andere nadelen hebben, terwijl de
voordelen onduidelijk blijven.
Reeds eerder had de SERV vragen gesteld bij de keuze van de Vlaamse Regering om een
‘databeheerder’ te voorzien die een netbeheerder moet zijn én die onafhankelijk moet zijn van de
netbeheerder (via de zogenaamde Chinese walls) en waarvoor een aparte
datatariefmethodologie zou gelden. Zo stelde de SERV1: ‘Deze constructie lijkt onnodig
ingewikkeld en bedreigt ook de efficiëntie en de handhaafbaarheid van de regeling. Ook zijn er
vragen bij de bevoegdheid van Vlaanderen om databeheer en datatarifering te reguleren als die
o.a. door het voorliggend voorontwerp juist geen integraal deel meer zouden uitmaken van het
distributienetbeheer waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Bovendien is de toegevoegde waarde van
zo’n aparte structuur onduidelijk, temeer daar de voorgestelde richtsnoeren voor datatarifering
vergelijkbaar zijn met die inzake nettarifering en de VREG in haar advies de sturingsmogelijkheid
vanuit de regelgever uitsloot. Overigens zijn de unbundlingvereisten inzake databeheer voor
Vlaanderen niet relevant gezien er in Vlaanderen geen verticaal geïntegreerde structuren meer
bestaan. Bovendien kunnen er ook garanties voor een correct gebruik van data voorzien worden
zonder een afzonderlijke databeheerdersconstructie.’
Het ontwerp van decreet dat de afzonderlijke databeheerder introduceert, ligt op dit moment nog
in het Vlaams Parlement. Toch heeft de VREG in een nieuw ontwerp van technisch reglement
voor elektriciteit dat tot half november 2018 ter consultatie werd voorgelegd, al aangegeven hoe
de reglementen zouden moeten veranderen om die afzonderlijke databeheerder in de praktijk te
brengen. Daarin blijkt dat deze afzonderlijke databeheerder leidt tot complexe constructies en
terminologieën die nog nauwelijks uitlegbaar zijn, tot ontdubbelingen van contracten en tot
bijhorende onzekerheden, transactiekosten, handhavingskosten, etc. Bovendien zou naast de
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aanpassingen aan de technische reglementen ook nog werk moeten gemaakt worden van een
aparte datatariefmethodologie naast de nettariefmethodologie, hetgeen ook een impact zou
hebben op de facturatie.
Nu de nadelen van de nieuwe ‘afzonderlijke’ databeheerder zich steeds duidelijker aftekenen,
vraagt de SERV opnieuw om alternatieve constructies te bekijken zoals de piste waarbij de
datataken gewoon worden toegewezen aan de netbeheerders en verrekend worden via de
nettarieven die volgens de nettariefmethodologie bepaald worden.
Hoogachtend

Pieter Kerremans

Hans Maertens

administrateur-generaal

voorzitter

Kopie: De heer Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement

4

