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A. AANLEIDING EN PROCEDURE AANTREKKEN PRIVATE PARTNER 

1. Wat betekent het project ‘VOLTA’? 

De procedure voor de zoektocht naar een private partner voor Eandis Assets kreeg als project 

de naam ‘VOLTA’. 

Dit project werd langs de kant van Eandis begeleid door drie adviseurs: BNP Paribas Fortis 

(coördinerend), Clifford Chance (juridisch en regulatoir) en KPMG (financieel, fiscaal, technisch). 

Het Strategisch Comité van Eandis bepaalde de objectieve criteria waarop de keuze diende 

bepaald te worden. 

 

2. Wat waren de criteria om de keuze van de private partner te bepalen? 

De objectieve selectie- en  keuzecriteria die voorafgaandelijk werden vastgelegd door het 

Strategisch Comité van Eandis waren: de prijs, de culturele fit, de bestuurlijke fit, de 

sectorervaring, de ervaring met publieke aandeelhouders en de strategische fit. 

 

3. Waarom zoekt Eandis Assets een private partner? 

Op basis van tal van uitdagingen en verplichtingen in hoofde van de DNB’s wordt vastgesteld dat 

er een blijvende en toenemende financieringsbehoefte is die, in combinatie met de oplopende 

schuldgraad en het effect hiervan op de ratingpositie van Eandis, de behoefte aan bijkomend 

eigen vermogen en dus een versterking van de financiële positie aantoont. 

Gelet op de beperkte mogelijkheden bij de deelnemende openbare besturen, bleek het 

aantrekken van bijkomend eigen vermogen enkel mogelijk door de toetreding van een private 

partner.  Het alternatief om bijkomende externe financiële middelen aan te trekken verhoogt de 

schuldgraad en werkt verder negatief in op de rating, wat op zijn beurt leidt tot extra financiële 

uitgaven (geraamd op 40 M€, maar is functie van de rentepositie van Eandis t.o.v. de 

basisrentevoet [= de zogenaamde spreadpositie]) met een negatief effect voor de DNB-tarieven. 

De toetreding van een private partner vermindert de schuldgraad van Eandis, wat positief is voor 

de ratingpositie en een stimulans geeft voor kostenefficiëntie.  Het komt ook tegemoet aan de 

vraag van de regulator naar een verwachte versterking van de solvabiliteit binnen de DNB’s na 

het vertrek (exit) van Electrabel. 

 

4. Wat betekent rating? 

De kredietwaardigheidsquotering die door erkende ratingbureaus wordt gegeven, in casu 

Moody’s. 

 

5. Waarom een Chinese partner? 

De keuze van de Chinese partner is het resultaat van een marktbevraging waarbij er geen 

specifieke zoektocht was naar bepaalde nationaliteiten, maar wel naar een stabiele investeerder 

op lange termijn. 
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6. Hoe kwam de keuze voor SGEL (State Grid Europe Limited) tot stand? 

Na akkoord van de Raden van Bestuur van de DNB’s werd midden september 2015 de ‘markt’ 

gescreend naar mogelijke valabele kandidaat-private partners. Ongeveer 70 partijen wereldwijd 

werden gecontacteerd. 

21 partijen betoonden een reële interesse, waarvan er vijf op 5 februari 2016 een niet-bindend 

bod uitbrachten.  Vier partijen werden uiteindelijk geselecteerd,  één partij werd niet geselecteerd 

door Eandis wegens een onvoldoende bod. Eén partij heeft zelf beslist zich uit de procedure 

terug te trekken. Finaal hebben drie kandidaat-private partners op 27 mei 2016 een bindend bod 

ingediend. Deze partijen waren:  

 APG (Nederlands pensioenfonds),  

 AustralianSuper/IFM (Australisch pensioenfonds)  

 State Grid Corporation of China (Chinees nutsbedrijf). 

 

Het Strategisch Comité en de Raden van Bestuur van Eandis Assets en Eandis System Operator 

hebben deze biedingen getoetst  aan de eerder bepaalde selectie- en keuzecriteria en op die 

manier SGEL (= dochteronderneming van SGID [State Grid Development Limited], op zijn beurt 

dochteronderneming van SGCC [State Grid Corporation of China]) als beste kandidaat 

geselecteerd en bevestigd. 

 

7. Waren er nog andere kandidaten private partners? 

Drie mogelijke private partners hebben op 27 mei 2016 een bindend bod uitgebracht: 

 APG (Nederlands pensioenfonds),  

 AustralianSuper/IFM (Australisch pensioenfonds) en  

 State Grid Corporation of China (Chinees nutsbedrijf). 

 

Zie ook vraag A.6. 

 

8. Zijn er opschortende voorwaarden verbonden aan de toetreding? 

Ja.  

De volgende opschortende voorwaarden gelden tot uiterlijk 30 april 2017.  De niet-vervulling 

ervan geeft het recht om het bod in te trekken. 

 De effectieve realisatie van de fusie van Eandis Assets. 

 De aanvaarding door de Buitengewone Algemene Vergadering van Eandis Assets van de 

private partner. 

 Geen materiële schending (geen belangrijke inbreuken op de verbintenissen). 

 Geen geschreven weigering of bezwaar van de VREG. 

 De goedkeuring door de Toezichthoudende Overheid van de statutenwijziging binnen Eandis 

Assets. 

 

9. Wie beslist finaal over de toetreding van de private partner? 

Finaal zijn het de huidige deelnemers van Eandis Assets (236 gemeenten, de provincie West-

Vlaanderen en de financieringsverenigingen) die het dossier binnen hun gemeenteraden of 

provincieraad (Provincie West-Vlaanderen) of bestuursorganen (FIC’s) moeten goedkeuren, om 

op de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Eandis Assets op 3 oktober 

2016 de vereiste besluiten m.b.t. de toetreding van de private partner en de aanpassingen aan 

de statuten te kunnen treffen. 
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10. Welke overeenkomsten worden er afgesloten? 

 Term Sheet (Afsprakenkader) 

 Subscription and Shareholders Agreement (toetredings- en deelnemersovereenkomst) 

 Statuten Eandis Assets 

 

11. Wat is het voordeel van de toetreding van een private partner? 

Er zijn diverse voordelen verbonden aan de toetreding van SGEL (en in ruimere zin de State 

Grid-groep): 

 Versterking van de balans van Eandis Assets en in ruimere zin van de Eandis 

Economische Groep zonder een beroep te moeten doen op een geldelijke inbreng van 

de  openbare besturen 

 Samenwerkingsmogelijkheden tussen Eandis en State Grid inzake exploitatie van 

distributienetwerken, onderzoek en ontwikkeling, e.d.m. 

 Bredere basis voor financieringstransacties, doordat de Chinese bankwereld binnen het 

bereik van Eandis komt 

 Inbreng van knowhow (technisch, financieel, beleidsmatig e.a.) in de bestuursorganen 

van zowel Eandis Assets als Eandis System Operator 

 Blijvende rol als dominerende aandeelhoudersgroep voor de openbare besturen binnen 

de distributienetbeheerder. 

 

12. Wanneer treedt de private partner toe? 

De toetreding van SGEL tot Eandis Assets krijgt effectief uitwerking van zodra (i) de nog niet-

vervulde opschortende voorwaarden ten aanzien van de totstandkoming van Eandis Assets als 

eengemaakte distributienetbeheerder vervuld zijn en (ii) na afloop van de toezichtsprocedure 

(zoals bepaald in het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking) op de beslissingen die de BAV 

van 3 oktober 2016 zal nemen. Concreet betekent dit dat de SGEL-transactie (met betaling van 

de 830 miljoen euro door SGEL, aantreding van de bestuurders namens SGEL in de EA- en 

ESO-bestuursorganen enzovoorts) zal kunnen worden afgerond uiterlijk vanaf de 90
ste

 dag na de 

start van de vernoemde toezichtsprocedure. Verwacht wordt dat dit zal plaatsgrijpen in december 

2016 of begin 2017 en na betaling van de biedprijs. 

 

Zie ook vraag A.8. 

 

13. Wanneer kan de private partner Eandis Assets verlaten? 

 Op 9 november 2019, zoals alle aandeelhouders. 

 Tussen 9 november 2019 en 9 november 2024 geldt een zogenaamde ‘niet-

uittredingsperiode’, waarin de private partner niet kan uittreden, uitgezonderd ingevolge 

toepassing van een situatie van impasse. 
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 Na 9 november 2024, mits behoud van 2 aandelen door: 

o Verkoop van aandelen aan een derde (de openbare aandeelhouders hebben 

voorkooprecht) 

o Put optie op Eandis System Operator ingeval van weigering koper aan prijs ‘derde’. 

 

14. Waarom een participatie van 14%? 

De zoektocht naar een private partner is hoofdzakelijk ingegeven om de financiële structuur van 

Eandis Assets te optimaliseren (vnl. schuldgraad te verminderen), zowel op regulatoir vlak 

(vergoeding geïnvesteerde kapitalen), als voor rating bij Moody’s, ontleningscapaciteit en 

ontleningsvoorwaarden, dit alles rekening houdend met de verwachte toekomstige investeringen. 

Om aan de hiervoor geformuleerde aspecten invulling te kunnen geven werd het noodzakelijk 

beoordeeld dat het eigen vermogen zou worden verhoogd met (minstens) een bedrag dat 

overeenstemt met 14% van de  netto-actiefwaarde van Eandis Assets. 

 

15. Wat wordt bedoeld met “culturele fit” als selectiecriterium bij de keuze van de private 

partner ? 

Onder “culturele fit” wordt begrepen dat zij voor hun afvaardiging binnen de bestuursorganen al 

dan niet beroep doen op Nederlandstalige bestuurders, wat de origine van de kandidaat private 

partner betreft werd gekeken waar deze zich situeert, nl. Benelux, Europa, elders, …, en waar 

hun effectief beslissingscentrum is gevestigd. 

 

B. VOORSTELLING PRIVATE PARTNER 

1. Wie is SGEL? 

SGEL staat voor State Grid Europe Limited. 

SGEL is een dochteronderneming van State Grid International Development Limited (SGID), op 

zijn beurt dochteronderneming van State Grid Corporation of China (SGCC). 

SGEL wordt aandeelhouder bij Eandis Assets met een kapitaalparticipatie van 14%. 

De verplichtingen van SGEL worden gewaarborgd door SGID. 

SGEL heeft reeds participaties in de energiesector in Portugal (Redes Energéticas Nacionais – 

REN [= Portugese transmissienetbeheerder E+G]) en Italië (Cassa Deposito e Prestiti – Cdp Reti 

= moedermaatschappij van SNAM (= gasoperator) en TERNA (= transmissie E)). 

SGEL is gevestigd in Londen. 

 

2. Wat is de visie van SGEL? 

SGEL beschouwt Eandis als een uitstekende investeringsopportuniteit in een goed geleide 

gereguleerde infrastructuurbeheerder met stabiele kasstromen en een duidelijke focus op 

dienstverlening aan de Vlaamse bevolking.  

 

Senior management van SGEL: "Wij zijn vereerd met de mogelijkheid om Eandis, een bedrijf van 

hoge kwaliteit met sterk management en een aantrekkelijke propositie, te ondersteunen. Wij 

staan volledig achter Eandis' huidige strategie, visie en voortdurende inspanningen om te werken 

volgens de hoogste veiligheidsnormen, de focus op een betrouwbare en duurzame 

bedrijfsvoering en de ambitie om klanten te voorzien van 'best-in-class' elektriciteits -en 
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gasdistributiediensten. SGEL streeft er naar om een ondersteunende lange termijn 

aandeelhouder te zijn die Eandis kan assisteren met zijn knowhow en 'best practice' waar en 

wanneer nodig, in nauw overleg en samenwerking met de andere Eandis aandeelhouders." 

 

3. Wat is het aandeel dat SGEL verwerft in Eandis Assets? 

SGEL verwerft een aandeel van 14% binnen het vermogen van Eandis Assets. 

In principe blijft dit onveranderd indien elke deelnemer zijn inschrijvingsrecht bij 

kapitaalverhoging onderschrijft. 

 

4. Door wie wordt deze private partner vertegenwoordigd? 

De private partner zal binnen Eandis Assets 3 kandidaat-bestuurders voordragen, nl. 2 niet-

onafhankelijke, waarvan 1 ondervoorzitter, en 1 onafhankelijke. 

 

Definitie onafhankelijke bestuurder – uit het energiebesluit Art. 1.1.1. §2 74° - Deze definitie 

werd tevens opgenomen in onze statuten artikel 2bis 24 

74° onafhankelijke bestuurder : elke bestuurder die een natuurlijke persoon of een 

eenpersoonsvennootschap met een natuurlijke persoon als aandeelhouder is en die :  

a) geen goederen of diensten levert aan en geen significant vermogensbelang heeft in een 

vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de netbeheerder, zijn 

werkmaatschappij of aan met de netbeheerder verbonden of geassocieerde ondernemingen;  

b) geen lid is van het orgaan dat belast is met de dagelijkse leiding van de netbeheerder en die 

geen familiebanden tot en met de derde graad heeft met een lid van dat orgaan; 

c) geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, voor een producent, een 

houder van een leveringsvergunning of een tussenpersoon of voor een dominerende 

aandeelhouder, en die zo'n functie of activiteit niet heeft uitgeoefend tijdens de twaalf maanden 

voor zijn benoeming als bestuurder van de netbeheerder; 

d) geen enkele andere, directe of indirecte, relatie onderhoudt met een van de personen, 

vermeld in punt c), of met daarmee verbonden of geassocieerde ondernemingen die, volgens de 

VREG, zijn oordeel kunnen beïnvloeden; 

 

5. Wat biedt SGEL aan Eandis Assets? 

In haar bindend bod heeft State Grid verwoord welke potentiële voordelen (naast de financiële 

inbreng) zij ziet voor Eandis in een participatie van de State Grid-groep:  

 technische ondersteuning op die terreinen waar State Grid Corporation of China 

uitgebreide ervaring heeft opgebouwd: automatisering van distributienetwerken, 

toestandsgebaseerd onderhoud, netwerksimulaties en -testing, vraagrespons 

en -beheer;  

 innovatieve elementen zoals de integratie van lokale productiecapaciteit, slimme netten 

(‘smart grids’), aansluiting van hernieuwbare energiecapaciteit;  

 smart metering: zowel integratie van smart metering in een distributienetwerk als 

uitrolprogramma  

 oplaadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit;  

 uitwisselingsprogramma’s;  

 toegang tot internationale en Chinese financieringsbronnen en faciliteren van 

internationale financiële transacties.  
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6. In welke taal wordt er gecommuniceerd? 

De officiële voertaal in de vergaderingen is het Nederlands. 

Vertaalfaciliteit naar het Engels is mogelijk, eventueel via een persoonlijke vertaler. 

 

7. Wordt er voldaan aan de regelgeving/ontvlechtingsvereisten? 

De State Grid-groep is enerzijds zelf actief als netbedrijf en heeft anderzijds diverse participaties 

in netbedrijven wereldwijd. Eandis heeft mogelijke aandachtspunten inzake de door wetgeving 

en regelgeving opgelegde ontvlechtingsvereisten in kaart gebracht en met de VREG besproken.  

De VREG heeft het volgende vastgesteld in verband met de participatie van State Grid in Hong 

Kong Electric (HKE), een bedrijf dat in Hong Kong actief is als producent, distributeur en 

leverancier van elektriciteit: “Gezien de Commission Staff Working Document, de opinie van de 

EC inzake de certificering van REN (waarin SGID participeert) en tevens de gelijkaardige 

beslissingen, kan bevestigd worden dat  door de afwezigheid van enige (directe en indirecte) 

geografische link tussen het netwerk waarop/waarin HKE actief is op vlak van productie of 

levering (nl: Hong Kong en Lamma Island), enerzijds, en het netwerk van Eandis, anderzijds, de 

participatie van SGID in HKE geen potentieel belangenconflict inhoudt, zodat de doelstelling van 

de ontvlechtingsvereisten bereikt is” en verder: “Gezien de relevante associatie thans enkel 

bestaat met HKE, en gezien afwezigheid van enige (directe en indirecte) geografische link 

tussen de netwerken van Eandis Assets enerzijds, en HKE anderzijds, is een conflict evenwel 

uitgesloten.” 

Voorts zal SGEL jaarlijks aan de bevoegde Vlaamse instanties bevestigen dat het blijft voldoen 

aan de geldende ontvlechtingsvereisten. 

 

 

C. GEVOLGEN VOOR OPENBARE SECTOR 

1. Hoeveel betaalt SGEL voor deze participatie? 

Voor een aandeel van 14% binnen Eandis Assets betaalt SGEL 830 miljoen euro. 

Dit is een meerwaarde van 345.586.603,09 euro (= zgn. commerciële premie) of +71,3% t.o.v. 

de netto-actiefwaarde van dit 14%-aandeel (= 484.413.396,91 euro). 

86% van deze commerciële premie (297.204.478,66 euro) komt toe aan de gemeenten, dit is 

inclusief het deel via de deelnemende financieringsverenigingen (FIC’s). 

Vanaf het 9
de

 jaar (d.i. na 9/11/2024) neemt het aandeel van SGEL in de commerciële premie 

per jaar dat zij nog deelnemer zijn, toe met 1%, in mindering van het gedeelte dat aan de 

gemeenten en FIC’s toekomt. 

 

2. Blijft het kapitaalaandeel van SGEL binnen Eandis Assets ongewijzigd in de toekomst? 

Het kapitaalaandeel van SGEL binnen Eandis Assets blijft ongewijzigd, behoudens bij een 

eventuele kapitaalbeweging (kapitaalvermindering of kapitaalverhoging). Het aandeel van SGEL 

in de commerciële premie neemt vanaf 9/11/2024 wel toe met 1% per jaar dat zij nog deelnemer 

zijn.  Deze aangroei komt in mindering van het gedeelte dat aan de gemeenten en de  FIC’s 

toekomt. 

 

3. Wat betekent de ‘commerciële premie’? 

De inbreng van de private deelnemer in Eandis Assets vindt plaats door middel van een 

inschrijving in geld (de Intekenprijs), die bestaat uit (i) een bedrag dat het kapitaal 
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vertegenwoordigt (211,6 miljoen euro) en (ii) het saldo dat een uitgiftepremie vertegenwoordigt 

(de Uitgiftepremie) (618,4 miljoen euro). 

Een deel van deze Uitgiftepremie die gecreëerd wordt bij de initiële instap van de private 

deelnemer, bestaat uit een vast bedrag van 345.586.603,09 euro en wordt beschouwd als ‘de 

commerciële premie’. 

 

4. Wat zijn de (stem)rechten van de private partner? 

De private partner kan onafgezien van zijn kapitaalbezit, nooit meer stemrechten bezitten dan 

20% min 1 aandeel. Het (geamendeerde) Decreet Intergemeentelijke Samenwerking stipuleert 

maximum 25% stemrechten. 

Actueel bezit de private partner in de Algemene Vergadering over 14% van de stemrechten. 

D.m.v. kapitaalverhogingen zou hij dit percentage kunnen laten toenemen voor zover de overige 

deelnemers niet intekenen in de kapitaalverhoging, maar steeds beperkt tot 20%-1 aandeel 

(private partner + financieringsverenigingen samen). 

 

5. Wat wijzigt er aan de winstverdeling? 

De private partner SGEL heeft recht op 14% van de uit te keren winst, in lijn met de 

kapitaalparticipatie (aandelen B1) die deze partij zal verwerven in Eandis Assets. Het saldo van 

86% komt toe aan de aandelen A (gemeenten en provincie West-Vlaanderen) en B2 

(financieringsverenigingen). 

De toetreding van SGEL wijzigt niets aan de onderlinge verhoudingen van de huidige 

deelnemers in de winstverdeling van Eandis Assets. 

 

6. Is er een risico verbonden aan de toetreding van een private partner? 

Neen. 

 

7. Hoe ziet de kapitaalstructuur eruit na de toetreding van SGEL? 

 Gemeenten 

 Provincie 

83% 1.255.432.841,42 € 

 Financieringsintercommunales 3% 44.499.942,25 € 

 SGEL 14% 211.616.951,49 € 

 100% 1.511.549.735,16 € 

 

8. Wat betekent de put optie? 

Een put optie geeft een partij (in casu SGEL) het recht om binnen de afgesproken modaliteiten 

gedurende een bepaalde vastgelegde periode een partij te dwingen om van haar te kopen.  In 

deze context is er een verplichting van overname van aandelen Eandis Assets, in bezit van de 

private partner, door Eandis System Operator. 

Wanneer de private partner na 9 november 2024 wenst uit te treden heeft hij principieel de keuze 

tussen een verkoop aan een derde of het uitoefenen van een ‘put optie’ op Eandis System 

Operator.  Vermits de private partner in bepaalde gevallen een ‘put optie’-recht kan uitoefenen 

op Eandis System Operator cvba (recht om Eandis System Operator cvba te dwingen haar 

aandelen over te nemen) werd statutair voorzien dat Eandis System Operator cvba als een reeds 

uitdrukkelijk toegelaten deelnemer aanvaard is binnen Eandis Assets om deze aandelen tijdelijk 

aan te houden, en wordt dit ‘put optie’-recht statutair beschreven. 
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9. Waaruit blijkt het bedrag van de Netto Actief Waarde (NAV = netto active value)?  

De NAV is af te lezen uit de balans van Eandis Assets op datum van 31 december 2015. De 

NAV wordt boekhoudkundig bepaald als de waarde van de totale activa op balansdatum min de 

schulden en voorzieningen.  De NAV van de 14% bedraagt 484,4 M€. 

 

10. Biedprijs voor 14 % binnen Eandis Assets bedraagt 830 M€, zijnde Netto Actief Waarde 

van 484,4 M€ opgesplitst in 211,6 M€ kapitaal en 272,8 M€ “andere elementen” - Wat 

betekent dit?  

De 272,8 M€ vertegenwoordigen de andere eigen vermogensbestanddelen (reserves, provisies, 

overgedragen winst, e.d.) ANDERE dan werkelijk gestort kapitaal. 

Zie ook vraag C.3. 

 

11. Zal de toetreding van de private partner een ‘verwatering’ van het gemeentelijk 

dividend met zich meebrengen? 

De bepaling van het uit te keren dividend is afhankelijk van verschillende elementen: 

 

1. Toegestane kapitaalkostvergoeding bij de vaststelling van het toegelaten inkomen door de 

VREG 

De toegestane “winst” wordt in eerste instantie bepaald door de kapitaalkostvergoeding, zoals 

voorzien in de tariefmethodologie van de VREG : als de vergoedingsparameters in de WACC 

(de gewone gemiddelde kapitaalkost) lager worden, dan zal de “toegestane winst” lager zijn. 

2. BONUS/MALUS 

Indien in realiteit de endogene kosten (afschrijvingen, netto-operationele kosten en 

kapitaalkostenvergoeding) LAGER zijn dan in het toegelaten inkomen (= budget), zal er een 

BONUS ontstaan (= bijkomende winst) (beheersbaar voor de DNB), die toekomt aan de 

aandeelhouders. 

Indien in realiteit de endogene kosten HOGER zijn dan in het toegelaten inkomen (= budget), 

zal er een MALUS ontstaan (= lagere winst), die ten laste is van de aandeelhouders. 

3. Bepaling uit te keren (= te bestemmen) winst 

Na de vaststelling van de winst van het boekjaar, kan de Raad van Bestuur van een 

distributienetbeheerder voorstellen aan de Algemene Vergadering om meer winst dan het 

resultaat van het boekjaar uit te keren (door afname van voorheen (in vorige boekjaren) 

aangelegde beschikbare reserves), of minder uit te keren (door toevoeging van een deel van 

de winst van het boekjaar aan de beschikbare reserves). 

Er werd principieel beslist om de uit te keren dividenden voor de periode 2013-2019 op het 

niveau te houden van de gebudgetteerde winst (nog bepaald onder de CREG-methodologie) 

van 2012, zodat de gemeenten dit aldus kunnen opnemen in hun meerjarenbegroting. 
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4. Winstverdeling 

Tot einde 2014 werd de te verdelen winst van een boekjaar verdeeld tussen de openbare 

besturen en de toenmalige privé-aandeelhouder Electrabel (± 79%/21%). 

In 2015 kwam de winst van het boekjaar volledig toe aan de openbare besturen. Een deel 

van de winst van het boekjaar werd daarom gereserveerd. 

Na de toetreding van de nieuwe privé-aandeelhouder en de financieringsintercommunales, 

zal de winstverdeling in eerste instantie gebeuren volgens de verhouding van het procentuele 

aandeel in het eigen vermogen. 

Dit betekent: 

- 14% aan de nieuwe privé-aandeelhouder 

- 3% aan de financieringsintercommunales 

- 83% aan de openbare besturen (opmerking: in 2016 zijn de provincies Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen uitgetreden uit de distributienetbeheerders) 

Bij “gelijkblijvende winst van het jaar” zal er dus, na toetreding van de privé-vennoot en de 

FIC’s, een lager aandeel toekomen aan de gemeenten (83%) dan voor de toetreding (wat op 

zich nog een groter aandeel is dan in de periode van Electrabel). 

Op basis van: 

- de parameters uit de tariefmethodologie van de VREG, zoals opgenomen in de 

consultatienota 

- het businessplan, opgesteld in het kader van het dossier VOLTA 

kunnen volgende conclusies genomen worden voor de uit te keren winst in de komende 

jaren: 

- de winst van het boekjaar 2016 zal groot genoeg zijn om te beantwoorden aan de 

voorziene begrotingscijfers voor de gemeenten (185 M€), 

- eventueel zal in de eerste tarifaire periode (2017-2020) een (beperkte) afname van 

reserves nodig zijn om de voorziene winst te kunnen uitkeren, in latere jaren is er 

terug een toevoeging aan de reserves voorzien. 

Er mag daarbij echter niet vergeten worden dat 83% van de toetredingspremie, die betaald 

wordt door de privé-aandeelhouder, toekomt aan de gemeenten, waardoor het eigen 

vermogen van de gemeenten in één keer sterk zal toenemen. Dit compenseert ruimschoots 

de eventuele afname van de reserves in de periode 2017-2020. 

 

12. Vanaf het 9
de

 jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 

1% per jaar dat hij verder deelneemt.  Blijft de meerwaarde (84% van 345,6 miljoen 

euro) van de gemeenten bestaan binnen Eandis Assets ? 

De vastgestelde en geacteerde meerwaarde maakt deel uit van het VERMOGEN van Eandis 

Assets en komt aan de vennoten toe in verhouding tot hun aandeel binnen dit vermogen.  Dit 

is 86% voor de gemeenten (inclusief via de financieringsverenigingen vanaf 9/11/2024) en 

14% voor de Private Partner.  Noteer dat het aandeel in de meerwaarde (vastgelegd bedrag) 

vanaf het 9de jaar, dus van 2025 (inclusief via de financieringsverenigingen vanaf 9/11/2024) 

met 1% per jaar dat de private deelnemer verder participeert, toeneemt en overeenstemmend 

vermindert voor de gemeenten.  Bij ontbinding, uittreding bij het einde van de duurtijd van 

Eandis Assets (1
ste

 maal na verlenging in 2037), beslissing tot eventuele (gedeeltelijke) 

uitkering van de meerwaarde komt dit bedrag toe aan de vennoten (dus ook gemeenten).   



 

Project ‘VOLTA’ of de zoektocht naar een private partner – FAQ – 1/09/2016 
13 

De ontbinding van Eandis Assets wordt beslist met bijzondere meerderheid (3/4
de

 

meerderheid + 3/4
de

 gemeenten) maar levert ten aanzien van de private partner geen 

bijzondere rechten op, d.w.z. enkel zijn aandeel in het netto actief parallel met kapitaalbezit 

en aandeel in de commerciële premie, in functie van duurtijd aandeelhouderschap. 

Noteer dat omwille van GELIJKE behandeling van de gemeenten die Eandis Assets zouden 

verlaten ten opzichte van diegene die zouden blijven de uittredende gemeente haar aandeel 

in de meerwaarde meekrijgt onder voorwaarde dat zij zich garant stelt en verbindt voor haar 

aandeel binnen de eventuele toekomstige aangroei van het aandeel van de Private Partner 

binnen de meerwaarde vanaf 2025.  

Ingeval van liquidatie van Eandis Assets (stopzetting activiteiten) beslist door 3/4
de

 van de 

gemeenten en met 3/4
de

 meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering zou de 

de meerwaarde toekomen en verworven zijn voor de openbare besturen. Behoudens 

vroegtijdige ontbinding is ontbinding mogelijk na einde duurtijd. Na een eerste verlening van 

18 jaar na 9 november 2019 is dit in 2037.   

 

13. Tot welk percentage kan het aandeel van de private partner in de meerwaarde 

maximaal stijgen vanaf het 9
de

 jaar ? 

De stijging met 1% per jaar vanaf het 9
de

 jaar wordt niet begrensd. 

 

14. Zal het aandeel van de private partner vanaf 2024 kunnen stijgen tot boven de 14%? 

Het kapitaalaandeel van de private partner binnen Eandis Assets zal enkel evolueren bij een 

eventuele kapitaalverhoging.  Het aandeel van de private partner in de commerciële premie (vast 

bedrag) neemt vanaf 9 november 2024 wel toe met 1% per jaar dat hij verder participeert, en 

vermindert overeenstemmend voor de gemeenten. 

 

Zie ook vraag C.14. 

 

 

D. AANPASSINGEN N.A.V. TOETREDING PRIVATE PARTNER 

1. Wat gebeurt er bij een toekomstige kapitaalverhoging? 

Iedere aandeelhouder tekent in, in verhouding tot zijn kapitaalaandeel. 

 Preferentieel inschrijvingsrecht voor alle aandeelhouders (1
ste

 ronde). 

 Het niet onderschreven deel kan door de gemeenten bijkomend worden onderschreven (2
de

 

ronde). 

 Het resterend deel kan door de private partner en financieringsverenigingen in verhouding tot 

hun kapitaalaandeel worden onderschreven (3
de

 ronde), hun stemrecht is wel steeds 

begrensd tot 20% min 1 aandeel. 

 

2. Op welke mandaten heeft de nieuwe private partner recht? 

SGEL heeft recht op 3 bestuurders binnen Eandis Assets, nl. 2 niet-onafhankelijke bestuurders 

waarvan 1 ondervoorzitter en 1 onafhankelijke bestuurder die ook een mandaat zal hebben in 

het Corporate Governance Comité (vanaf 2017). 
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Verder heeft SGEL recht op 1 bestuurder (Ondervoorzitter) binnen Eandis System Operator, 

tevens lid van het Strategisch Comité, HR-Comité en Auditcomité + 1 waarnemer. 

Dit geldt zolang hun kapitaalaandeel boven de 10% blijft. 

 

3. Welke statutenwijzigingen worden aangebracht specifiek voor de toetreding van de 

private partner? 

 Bestuurlijke 

 Kapitaal 

 Aandelen 

 Uittreding 

 Winstverdeling  

 

4. Blijven de bestuurs- en controleorganen ongewijzigd? 

Neen, gezien de kapitaalparticipatie van 14% die SGEL verwerft, is het logisch dat deze partij 

ook enige zeggenschap verkrijgt en vertegenwoordigd is in de bestuursorganen van Eandis 

Assets en Eandis System Operator. Voor de details, zie het antwoord bij vraag D.2.. 

 

 

E. IN DE RAND 

1. Bestaat Eandis Assets reeds? 

De realisatie van de fusie van Eandis Assets zal een feit zijn wanneer de vier op datum van 

01/09/2016 nog openstaande opschortende voorwaarden vervuld zijn, nl.: 

1. De herpositionering van de Waalse gemeenten van ex-Gaselwest, in casu de beslissing van 

de vier gemeenten (Comines-Warneton [heeft reeds een voorwaardelijke beslissing 

getroffen in GR van 27.06.2016], Mont-de-L’Enclus, Celles en Ellezelles) om toe te treden 

tot Gaselwest-Zuid als nieuwe Vlaamse Opdrachthoudende Vereniging ontstaan uit de 

rechtsgeldig doorgevoerde partiële splitsing. Pas van zodra deze 

gemeenteraadsbeslissingen worden getroffen, kan het Vlaams Toezicht de statuten van 

Gaselwest-Zuid behandelen/goedkeuren. Aansluitend hierop zal aan de Waalse 

energieregulator CWaPE gevraagd worden een gunstig advies te verlenen aan de Waalse 

Minister van Energie, de heer Furlan, tot erkenning van Gaselwest-Zuid als 

distributienetbeheerder (DNB).  

2. Aansluitend op de behandeling/goedkeuring van de statuten van Gaselwest-Zuid kan de 

Vlaamse Toezichthoudende Overheid de statuten van Eandis Assets 

behandelen/goedkeuren.  

3. Van zodra de fusie van Eandis Assets effectief gerealiseerd is, kan aan de VREG formeel 

gevraagd worden om tijdelijk (d.i. tot de saldi van het verleden [periode 2010-2014] verwerkt 

zijn in de tarieven) aparte DNB-tarieven te handhaven per ex-DNB.  

4. Parallel en gebaseerd op de realisatie van de fusie van Eandis Assets kan de VREG het 

reeds eerder ingediende dossier met verzoek tot erkenning van Eandis Assets als DNB 

verder behandelen.  

De realisatie van de fusie door vervulling van de vier opschortende voorwaarden wordt verwacht 

voor het jaareinde van 2016. 
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2. Zijn er ook statutenwijzigingen die los staan van de toetreding van een private partner? 

Neen. 

 

3. Is er in de toekomst een beursgang gepland? 

De huidige regelgeving sluit een beursgang uit.  

 

4. Zijn er in de toekomst participaties mogelijk door andere partijen? 

Ja, maar de deelnemende gemeenten beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen 

en geen enkele deelnemer kan beschikken over meer dan de helft van het totaal aantal statutair 

bepaalde stemmen.  Statutair geldt binnen Eandis Assets steeds 20%-1 aandeel maximaal voor 

de private partner en de financieringsverenigingen samen. 

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking stipuleert ook maximum 49% kapitaalaandeel 

voor de private partner. 

 

5. Wat is de link met Eandis System Operator? 

Reeds vandaag is er een nauwe band tussen de distributienetbeheerder Eandis Assets (EA) en 

haar werkmaatschappij Eandis System Operator (ESO). Deze verwevenheid blijkt ook in het 

besluitvormingsproces. Vandaar dat SGEL ook vertegenwoordigd zal zijn in de ESO-

bestuursorganen, ook al verwerft SGEL enkel een kapitaalparticipatie in EA. 

Daarnaast heeft de private partner ook een put optie recht op Eandis System Operator. 

 

6. Waarom wordt ook voor Eandis System Operator een statutenwijziging voorgesteld? 

Het voorstel van statutenwijziging dat aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Eandis 

System Operator van 3 oktober 2016 zal worden voorgelegd betreft: 

 Bestuurlijke wijzigingen, waarbij voorzien wordt in een extra bestuurder namens de 

private partner (tevens ondervoorzitter) en een waarnemer. Ook in het Auditcomité, het 

HR-Comité en het Strategisch Comité wordt een lid namens de private partner voorzien. 

 Beschrijving van de put optie die de private partner kan uitoefenen op Eandis System 

Operator (recht om Eandis System Operator cvba te dwingen haar aandelen binnen 

Eandis Assets over te nemen). 

 Opname van 11 speciale beslissingen van de Raad van Bestuur, naast de zgn. 

minderheidsrechten op niveau van de Algemene Vergadering, die ingeval zij tegen de 

zin van de private partner worden genomen of gewijzigd, hem bescherming bieden tot 

zelfs hem ‘exit’-rechten verlenen. 
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7. Welke communicatie is er voorzien? 

Eandis heeft via persmededelingen gecommuniceerd aan de buitenwereld over het verloop van 

het VOLTA-project. Meer bepaald gebeurde dit op: 

 19 augustus 2015: Raden van Bestuur van de 7 DNB’s en van Eandis kondigen 

wijzigingen aan hun organisatie- en aandeelhoudersstructuur aan, inclusief aanbod aan 

een potentiële private partner 

 30 december 2015: aankondiging van de fusie van de 7 DNB’s tot Eandis Assets met 

melding dat deze structuur zich klaarmaakt om een private partner aan boord te halen 

 1 juni 2016: aankondiging dat na een intensief selectieproces State Grid werd aangeduid 

als ‘preferred bidder’, d.w.z. dat enkel nog met deze partij onderhandeld werd met een 

het oog op toetreding tot Eandis Assets 

 29 juni 2016: ondertekening door Eandis Assets, Eandis System Operator, SGID en 

SGEL van de Toetredings- en Deelnemersovereenkomst. 

 

8. Wat betekent het begrip “EAN out” bij de EXIT ná 09.11.2019? 

EAN out staat voor de EAN’s die ná 9 november 2019 niet langer zouden beheerd zijn door of 

via Eandis System Operator als gevolg van de beslissing van gemeenten om niet deel te nemen 

aan de verlenging van Eandis Assets. 

 

 


