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Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2015-C/C-66-AUD van 18 november2015. 
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0033 : Fusie Gaselwest, IMEA, Intergem, Iveka, Imewo, Iverlek, 
Sibelgas/Eandis Assets 
 
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 
1. Op 30 oktober 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 
2013 houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht 
(B.S., 26 april 2013). De voorgenomen concentratie bestaat erin dat  de zeven 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, zijnde Gaselwest, IMEA, Intergem, 
Iveka, Imewo, Iverlek en Sibelgas, zullen fusioneren.  Concreet zal de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest optreden als overnemende entiteit en zullen de zes andere 
opdrachthoudende verenigingen optreden als over te nemen entiteiten. In de fusieoperatie 
zal het gehele vermogen van deze zes opdrachthoudende verenigingen  ingevolge een 
ontbinding zonder vereffening overgaan op Gaselwest/Eandis Assets, en dit vanaf 1 januari 
2016.  Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen de zes over te 
nemen opdrachthoudende verenigingen van rechtswege ophouden te bestaan. Voorafgaand 
aan de realisatie van de fusie door overneming zal Gaselwest van naam veranderen in “Eandis 
Assets”. Gaselwest/Eandis Assets neemt de rechtsvorm aan van een opdrachthoudende 
vereniging met private deelname, onder toepassing van het Decreet van 6 juli 2001.  

 
2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 

zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  
 
3. De aanmeldende partijen betreffen de zeven distributienetbeheerders (intercommunales) die 

hun taken uitvoeren met Eandis als werkmaatschappij.  Allen fungeren als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, in de zin van de Vlaamse energiewetgeving 
en meer in het bijzonder het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009, zoals gewijzigd, artikel 
1.1.3 (7°, 30° en 33°) : Gaselwest, IMEA, Intergem, Iveka, Imewo, Iverlek, Sibelgas 

 

 Gaselwest, voluit Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen, is een opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te 8500 
Kortrijk, President Kennedypark 12. 

 IMEA, voluit Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen, is 
een opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen 
(Deurne), Merksemsesteenweg 233. 
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 Intergem, voluit Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-
Vlaanderen, is een opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te 9200 
Dendermonde, Franz Courtensstraat 11. 

 Iveka, voluit Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en 
het Antwerpse, is een  opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te 
2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38. 

 Imewo, voluit Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en 
Oost-Vlaanderen, is een opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te 
9090 Melle, Brusselsesteenweg 199.  

 Iverlek is een opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te 3012 
Leuven, Aarschotsesteenweg 58. 

 Sibelgas, met zijn Franse benaming “Sibelgaz”, is een opdrachthoudende vereniging, 
met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundelaan 12.  

 
4. De Eandis Economische Groep is het geheel van de zeven distributienetbeheerders die bij de 

voorgenomen fusie betrokken worden, en Eandis cvba, werkmaatschappij voor deze 
distributienetbeheerders, waarvan diezelfde zeven distributienetbeheerders de enige 
aandeelhouders zijn, samen met de dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, 
Atrias cvba en Synductis cvba. Eandis cvba zal een naamswijziging doorvoeren in ‘Eandis 
System Operator cvba’. 
 

5. De relevante economische sectoren zijn NACE  35130 (distributie elektriciteit) en NACE 35220 
(distributie gasvormige brandstoffen), 42220 (bouw civieltechnische werken voor elektriciteit 
en telecommunicatie), 25300 (vervaardiging stoomketels), 43211 (elektrotechnische 
installatiewerken aan gebouwen), 35110 (productie elektriciteit).  
 

6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 
categorie 1, b : “… twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen 
verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere 
onderneming, op voorwaarde dat geen der partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten op 
dezelfde productmarkt en geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die zich 
stroomopwaarts of stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop één of meer van 
de partijen bij de concentratie actief zijn, …” opgenomen in de nadere regels voor een 
vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 .  

 
7. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur 

vast dat aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en 
dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.  
 

8. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 
beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 
artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  

                                                                                      
 

De Auditeur – Antoon Kyndt 
 


