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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: 

- ex-Deinze, deel van Deinze, met postcode 9800: Gaselwest   
- ex-Nevele, deel van Deinze, met 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 gehele 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 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 
 
Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.1.4 dat de gevallen waarin kan of moet worden overgegaan tot 
wijziging van de aanwijzing, of beëindiging van de aanwijzing, van de netbeheerder, door de 
Vlaamse regering bepaald worden. Die voorwaarden moeten bepalen dat bij faillissement, 
ontbinding of fusie de aanwijzing sowieso eindigt, en dat de VREG de aanwijzing van een 
netbeheerder kan herroepen bij: 
1° een significante wijziging in het aandeelhouderschap van de netbeheerder of de 

werkmaatschappij waarop de netbeheerder een beroep doet, die de onafhankelijkheid van het 
beheer van het net of de activiteiten inzake databeheer in kwestie in gevaar zou kunnen 
brengen; 

2°  een grove tekortkoming van de netbeheerder of de werkmaatschappij waarop hij een beroep 
doet, met betrekking tot de verplichtingen krachtens dit decreet of de uitvoeringsbepalingen 
ervan. 

3° een grove tekortkoming met betrekking tot de naleving van de algemene verordening 
gegevensbescherming. 

 
Er kan worden vastgesteld dat hier geen sprake is van een situatie, genoemd in art. 4.1.4 van het 
Energiedecreet, die aanleiding geeft tot automatische beëindiging van de aanwijzing, noch tot 
mogelijke herroeping van de aanwijzing. 
 
Wel ligt de vraag voor, uitgaande van de distributienetbeheerder zelf, tot beëindiging van de 
aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder en als aardgasdistributienetbeheerder voor de 
uittredende (deel)gemeente.  
 
Er is geen specifieke procedure voor de wijziging van de aanwijzing bepaald door de Vlaamse 
regering. 
 
Deze vraag tot beëindiging van de aanwijzing kan gehonoreerd worden als vastgesteld kan worden 
dat Gaselwest aan de voorwaarden blijft voldoen. Een distributienetbeheerder moet immers steeds 
aan deze voorwaarden blijven voldoen. 
 
Zo moet worden nagegaan of Gaselwest nog steeds voldoet aan de capaciteitsvereisten (financieel, 
technisch, organisatorisch, naleving vereisten AVG2 en continu risicobeheersingssysteem), de 
professionele betrouwbaarheid, de onafhankelijkheidsvereisten, en tevens aan de vereiste van 
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. 
 
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 

2.1.1. Financiële capaciteit  
 
De VREG heeft de financiële capaciteit van Gaselwest onderzocht, zoals vereist door het artikel 
3.1.1 van het Energiebesluit. Hiertoe werd het financieel plan 2019-2024 van Gaselwest 
overgemaakt. In combinatie met de recente jaarrekeningen wordt geconcludeerd dat Gaselwest op 
heden over voldoende financiële capaciteit beschikt. 
 
Gegeven het huidige financiële profiel concluderen we dat de financiële capaciteit van Gaselwest 
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 Gaselwest 
te oordelen. Daarom acht de VREG het aangewezen om gedurende de resterende 
aanwijzingstermijn periodiek toezicht op de financiële capaciteit van Gaselwest uit te oefenen.    

2.1.2. 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.  
 
Er moet vastgesteld worden dat de uittrede van de (deel)gemeente Deinze postcode 9800 geen 
impact heeft op deze voorwaarde voor wat de overige gemeenten betreft.  
 
Wat de uittredende (deel)gemeente Deinze postcode 9800 betreft, zal voldoet Gaselwest vanaf 1 
januari 2021 niét meer aan deze voorwaarde. Dit doordat het gehele vermogen met betrekking tot 
de activiteit van elektriciteits- en aardgasdistributie in deze (deel)gemeente, die alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten omvat3, van Gaselwest overgaat naar Imewo, en dit met ingang 
van 1 januari 2021. 
 
Hierdoor voldoet Gaselwest niet meer aan alle vereisten om als netbeheerder te zijn aangewezen 
voor de betrokken (deel)gemeente, namelijk het beschikken over de volle eigendom van of het 
exploitatierecht op het distributienet in deze (deel)gemeente (art. 3.1.18 Energiebesluit). 
 
Om die reden moet de aanwijzing van Gaselwest als elektriciteits- en 
aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten (deel)gemeente Deinze postcode 9800 
worden beëindigd met ingang van 1 januari 2021, datum waarop de splitsing, die de 
eigendomsovergang van de distributienetten voor gevolg zal hebben, zich zou realiseren, en onder 
die voorwaarde. 

2.1.3. Onafhankelijkheid 
 
Door de uittrede van de (deel)gemeente wijzigt enkel het aandeelhouderschap van Gaselwest.  
 
De uittrede heeft geen impact op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorwaarden. 

― 
3 en dit overeenkomstig art. 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen 
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2.2. Conclusie  
 
Als gevolg van de uittrede van (deel)gemeente Deinze postcode 9800 moet de aanwijzing van 
Gaselwest als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheer voor deze (deel)gemeente beëindigd 
worden omdat Gaselwest, voor deze (deel)gemeente, niet meer aan alle voorwaarden zal voldoen 
met ingang van 1 januari 2021, datum waarop de splitsing, die de eigendomsovergang van de 
distributienetten voor gevolg zal hebben, zich zou realiseren, en onder die voorwaarde. 
 
Er zijn geen indicaties dat Gaselwest, voor de overige gemeenten waarvoor zij als elektriciteits- en 
aardgasdistributienetbeheer aangewezen is en blijft, niet meer voldoet aan de voorwaarden. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1 
De aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel aan de 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, als beheerder van het elektriciteitsdistributienet op het 
grondgebied van de stad Deinze (postcode 9800), wordt opgeheven. 
 
In de beslissing van de VREG van 3 februari 2015 (BESL-2015-04) tot aanwijzing van Gaselwest als 
elektriciteitsdistributienetbeheerder worden de woorden “Deinze (enkel postcode 9800)” 
geschrapt. 
 
Artikel 2 
De aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel aan de 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, als beheerder van het aardgasdistributienet op het 
grondgebied van de stad Deinze (postcode 9800), wordt opgeheven. 
 
In de beslissing van de VREG van 29 september 2015 (BESL-2015-40) tot aanwijzing van Gaselwest 
als aardgasdistributienetbeheerder worden de woorden “Deinze (enkel postcode 9800)” 
geschrapt. 
 
Artikel 3.  
Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2021. 
 

Voor de VREG 

Brussel, 6 oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
 


		2020-10-13T15:51:35+0200
	Pieterjan Renier (Signature)




