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1. Inleiding 

1.1. Voorwerp 
 
Fluvius System Operator maakte bij brief van 14 augustus 2020 een aanvraag over tot aanwijzing 
van Imewo als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad 
Deinze (postcode 9800). 

1.2. Aanleiding 

De onrechtstreekse aanleiding voor deze beslissing is de gemeentelijke fusie van Deinze (= 
postcode 9800) en Nevele (= postcode 9850), die samensmolten tot de Stad “Deinze” op 1 januari 
2019. 
 
Ook na deze gemeentelijke fusie bleven Deinze (= postcode 9800) enerzijds, en Nevele (= 
postcode 9850), anderzijds een beroep doen op onderscheiden distributienetbeheerders met 
betrekking tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet: 

- Deinze (= postcode 9800): Gaselwest   
- Nevele (= postcode 9850): Imewo. 

 
Er vond dus geen wijziging van de aanwijzing van distributienetbeheerder voor de (fusie)stad 
Deinze plaats na de gemeentelijke fusie. Enkel de bewoording van de relevante 
aanwijzingsbeslissingen werd aangepast aan de nieuwe stadsnaam. Concreet gebeurde dit bij 
onze beslissing BESL-2018-1061. 
 
Er wordt beoogd dat vanaf 1 januari 2021 de fusiestad Deinze voor zijn gehele grondgebied een 
beroep doet op Imewo als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder. Men beoogt dus dat 
het elektriciteits- en aardgasdistributienet op het grondgebied van "Deinze, postcode 9800" vanaf 
deze datum niet meer door Gaselwest wordt uitgebaat, maar door Imewo, die reeds instaat voor 
deze exploitatie van het elektriciteits- en aardgasdistributienet op het grondgebied van Nevele (= 
postcode 9850).  
 
De gemeenteraad van stad Deinze besliste daarom, in zitting van 20 juni 2019, om met ingang van 
1 januari 2021 uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor alle activiteiten 
die betrekking hebben op het grondgebied met postcode 9800, en haar aansluiting bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo uit te breiden met het grondgebied met postcode 9800. 
 
In buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 23 juni 2020, en van Imewo van 25 juni 
2020, werd (onder meer) beslist tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming door 
Imewo (overnemende vennootschap) van alle activiteiten op het grondgebied van de Stad Deinze 
(postcode 9800) van Gaselwest (overdragende vennootschap). Stad Deinze (postcode 9800) treedt 
ingevolge deze partiële splitsing voor al haar activiteiten op haar grondgebied (met postcode 9800) 
uit Gaselwest, en breidt haar aansluiting bij Imewo uit vanaf 1 januari 2021.  

― 
1  https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2018-106.pdf. Deze beslissing trad in werking op het moment 

van de realisatie van de fusies van gemeenten, dit is 1 januari 2019, cfr. art. 4 van de beslissing 

https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2018-106.pdf
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1.3. Wettelijk kader 
 
Een distributienetbeheerder moet door de VREG worden aangewezen (artikelen 4.1.1. tot en met 
4.1.4. van het Energiedecreet).  
 
De procedure hiervoor is bepaald in de artikelen 3.1.22 t.e.m. 3.1.25 van het Energiebesluit.  
 
Om te kunnen worden aangewezen, moet de netbeheerder voldoen aan bepaalde voorwaarden. 
Het komt de VREG toe om, op grond van de ontvangen inlichtingen alsook op basis van inlichtingen 
en documenten waarover hij beschikt, na te gaan of de netbeheerder voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. Het gaat om capaciteitsvereisten (financieel, technisch, organisatorisch, naleving 
vereisten AVG2 en continu risicobeheersingssysteem), professionele betrouwbaarheid, 
onafhankelijkheidsvereisten, en tevens aan het beschikken over beheersrechten op het te 
beheren net, als bepaald in art. 3.1.1 t.e.m. 2.1.20/2 van het Energiebesluit. 
 
De VREG moet bijgevolg nagaan of Imewo voldoet aan deze voorwaarden. 
 
Bij brief van 3 juli 2020 werd Fluvius door de VREG ingelicht over de over te maken documenten 
(dossiersamenstelling) met het oog op de aanwijzing van Imewo voor het grondgebied van de 
stad Deinze (postcode 9800). 

― 
2  Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie art. 3.1.20/1 van het Energiebesluit 
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2. Analyse 

2.1. Onderzoek m.b.t. naleving van de voorwaarden 
 
Zoals hoger aangehaald moet een distributienetbeheerder voldoen aan capaciteitsvereisten 
(financieel, technisch, organisatorisch, naleving vereisten AVG3 en continu 
risicobeheersingssysteem), professionele betrouwbaarheid, onafhankelijkheidsvereisten, en 
tevens beschikken over beheersrechten op het te beheren net, als bepaald in art. 3.1.1 t.e.m. 
2.1.20/2 van het Energiebesluit. 
 
Imewo is een bestaande elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder. De nalevering van de 
voorwaarden, door deze netbeheerder, werd destijds nagegaan, en bevestigd in de beslissingen tot 
aanwijzing van Imewo als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2015-06) en als 
aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-41). 
 
Een netbeheerder moet ook blijvend voldoen aan deze voorwaarden. Het komt de VREG toe dit op 
te volgen. In geval van wijzigingen wordt daarom nagegaan welke impact deze wijzigingen kunnen 
hebben op de naleving van de voorwaarden, en wordt tevens beoordeeld of de netbeheerder blijft 
voldoen aan de voorwaarden. 
 
Hierna wordt de impact van de beoogde operatie op de financiële capaciteit, het beschikken over 
beheersrechten op het te beheren net, en de onafhankelijkheidsvereisten besproken. 
 
Er zijn geen indicaties dat de naleving van de overige voorwaarden, door Imewo, zal wijzigen door 
de toetreding van een extra (deel)gemeente. 

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

Beheersrechten op het te beheren net 
 
Een netbeheerder moet krachtens art. 3.1.8 van het Energiebesluit beschikken over de volle 
eigendom op, of het exploitatierecht van het net waarvoor hij wenst te worden aangewezen.  
 
Daartoe werd volgende informatie gegeven: 
 

― 
3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie art. 3.1.20/1 van het Energiebesluit 
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Er wordt verwezen naar het feit dat stad Deinze destijds een inbreng deed van het distributienet in 
Gaselwest.  
 
De overgang van de eigendom (minstens de beheersrechten) van het distributienet naar Imewo 
volgt uit de splitsing door overname. Deze operatie houdt immers onder meer in: de overgang van 
het gehele vermogen met betrekking tot de activiteit van elektriciteits- en aardgasdistributie in 
(deel)stad Deinze postcode 9800, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat4, van 
Gaselwest overgaan naar Imewo.  
 
De opschortende voorwaarden voor deze operatie zijn de volgende: 

1. De voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Imewo 
van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo a rato van 25 euro per 
eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas 

2. De voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële 
splitsing door overneming 

3. Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.  

 
Wat de 1ste opschortende voorwaarde betreft: in algemene vergadering van Imewo van 25 juni 2020 
werd beslist dat aan de stad Deinze aandelen worden toegekend als beschreven in ‘de notariële 
akte’. De betreffende notariële akte van 3 juli 2020 m.b.t. de buitengewone algemene vergadering 
van Imewo vermeldt het besluit tot omzetting van het aantal bestaande aandelen a rato van 25 
euro per eigen vermogenswaarde voor één aandeel voor elk van de activiteiten elektriciteit, 
aardgas, Publi-T en Publigas, overeenkomstig de tabel die als bijlage  aan het proces-verbaal van de 
vergadering gehecht werd, en dit met inwerkingtreding per 1 januari 2021.  
 
Wat de 2de opschortende voorwaarde betreft: in algemene vergadering van Gaselwest van 23 juni 
2020, en van Imewo van 25 juni 2020 werd beslist tot de goedkeuring van de partiële splitsing door 
overneming door Imewo (overnemende vennootschap) van alle activiteiten op het grondgebied 
van de Stad Deinze (postcode 9800) van Gaselwest (overdragende vennootschap).  
 

― 
4  Overeenkomstig art. 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. 
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De beslissing tot aanwijzing van Imewo als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de 
stad Deinze – postcode 9800 is de laatste te vervullen voorwaarde, waarna de splitsing door 
overname plaatsvindt op 1 januari 2021. 
 
Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld dat Imewo over de door art. 3.1.8 van het 
Energiebesluit vereiste rechten op elektriciteits- en aardgasdistributienet zal beschikken. 

Onafhankelijkheid 
 
De bestuurders die voorgedragen worden door de gemeenten-aandeelhouders, mogen geen 
enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een invoerder 
van buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning een tussenpersoon, een 
aanbieder van energiediensten, een ESCO of een aggregator (art. 3.1.16 van het Energiebesluit). 
 
Bij het bestuursorgaan van een netbeheerder moet een corporategovernancecomité worden 
opgericht; dit hoeft evenwel niet als het bestuursorgaan uitsluitend uit onafhankelijke bestuurders 
bestaat (art. 3.1.17 Energiebesluit). 
 
Er wordt gemeld dat er geen nieuwe bestuurder aantreedt in de raad van bestuur van Imewo, die 
dus ongewijzigd blijft sinds het aantreden van een nieuw bestuur, benoemd bij buitengewone 
algemene vergadering van 19 maart 2019. In oktober 2019 ontvingen we de verklaringen van deze 
bestuurders van Imewo in het kader van onze opvolging van de naleving van de voorwaarden door 
de distributienetbeheerders. Alle bestuurders verklaarden daarbij op eer te voldoen aan de 
vereisten om te kunnen worden gekwalificeerd als “onafhankelijk bestuurder” in de zin van art. 
1.1.1, 74° van het Energiebesluit. 
 
Er zijn geen indicaties die de waarachtigheid van deze verklaringen teniet doen. 
 
We besluiten dus dat, op basis van deze gegevens, nog steeds voldaan is aan de eis met betrekking 
tot de onafhankelijkheid van de bestuurders van Imewo in de zin van art. 3.1.16 Energiebesluit, en 
met betrekking tot de werking van het bestuursorgaan van de netbeheerder (art. 3.1.17 
Energiebesluit).   

2.2. Conclusie  
 
Imewo blijft over voldoende financiële capaciteit beschikken, ook na toetreding van de 
(deel)gemeente Deinze (postcode 9800), en blijft bijgevolg voldoen aan art. 3.1.1. van het 
Energiebesluit. 
 
Imewo zal vanaf 1 januari 2021 voldoen aan art. 3.1.8. Energiebesluit, wat betreft het beschikken 
over eigendom- of beheersrechten op het te beheren net, als de partiële splitsing door overneming 
volledig afgerond is.  
 
Er zijn geen indicaties dat de naleving van de overige voorwaarden, door Imewo, zal wijzigen door 
de toetreding van de (deel)gemeente Deinze (postcode 9800). 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1 
De opdrachthoudende vereniging Imewo, met zetel aan de Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, 
wordt aangewezen als beheerder van het elektriciteitsdistributienet op het grondgebied van de 
stad Deinze (postcode 9800).   
 
In de beslissing tot aanwijzing van Imewo als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2015-06) 
worden de woorden “enkel postcode 9850” geschrapt. 
 
Artikel 2 
De opdrachthoudende vereniging Imewo, met zetel aan de Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, 
wordt aangewezen als beheerder van het aardgasdistributienet op het grondgebied van de stad 
Deinze (postcode 9800).   
 
In de beslissing tot aanwijzing van Imewo als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-41) 
worden de woorden “enkel postcode 9850” geschrapt. 
 
Artikel 3.  
Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2021. 

Voor de VREG 

Brussel, 6 oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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