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De Vlaamse [Regulator van]5 de Elektriciteits- en Gasmarkt,  
 

Gelet op artikel [4.1.5 van het Energiedecreet]6; 
 

Gelet op artikel [3.1.31 van het Energiebesluit van 19 november 2010]7; 

 
Gezien het schrijven van de netbeheerders Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, IMEA, 

Sibelgas en IGAO van 26, 28 september en 1 oktober 2007 waarin gemeld wordt dat deze 
netbeheerders beroep doen op de werkmaatschappij Eandis cvba, met maatschappelijke zetel te 

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, hierna genoemd ‘de werkmaatschappij’ en dit voor een 

onbepaalde duur; 
 

Gezien het schrijven van de VREG van 7 februari 2008 waarin gemeld werd welke gegevens 
overgemaakt moeten worden om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de vereisten 

vermeld in de artikelen 11 tot en met 21 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders 
elektriciteit; 

 

Gezien het aanvraagdossier ontvangen door de VREG op 7 april 2008; 
 

Gezien de volledigverklaring van de aanvraag op 3 september 2008; 
 

Gezien het schrijven van de VREG van 3 september 2008 waarin gemeld wordt dat de VREG nog geen 

toestemming kan verlenen aan de netbeheerders Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, IMEA, 
Sibelgas en IGAO om beroep te doen op de werkmaatschappij Eandis en waarin wordt gevraagd om 

op uiterlijk 30 juni 2009 aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 
11 tot en met 21 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders elektriciteit; 

 

Gezien de beslissing van de VREG van 17 december 2008 tot beëindiging van de aanwijzing van IGAO 
als aardgasnetbeheerder ten gevolge van ontbinding van IGAO op 31 december 2008; 

 
Gezien het schrijven van Eandis van 9 juli 2009 en 10 september 2009; 

 
Overwegende dat uit de gegevens ontvangen door de VREG op 7 april 2008, 9 juli 2009 en 10 

september 2009 blijkt dat de werkmaatschappij voldoet aan de voorwaarden opgelegd in de artikelen 

11, 13, 15 tot en met 19 en het artikel 21 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders 
elektriciteit; 

 
Overwegende dat Eandis via de Stroomlijn een beroep doet op N-Allo en hierdoor niet voldoet aan de 

voorwaarden, bedoeld in artikelen 12 en 20 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders 

elektriciteit; 
 

Overwegende dat de VREG deze situatie, conform de afspraken die hierover in het verleden met de 
netbeheerders gemaakt werden, zal gedogen indien deze overflow zich enkel voordoet in situaties die 

te maken hebben met onverwachte gebeurtenissen op het net en zolang de VREG geen indicaties 
ontvangt dat de onafhankelijkheid van Eandis in het gedrang komt;  

 

Overwegende dat in het schrijven van Eandis van 10 september 2009 werd meegedeeld dat er 
voorlopig nog niet kan voldaan worden aan artikel 14 van het Aardgasbesluit en het besluit 

netbeheerders elektriciteit omdat, voordat er overgegaan kan worden tot de verkoop van de aandelen 
die Eandis bezit in Laborelec, er eerst een overheidsopdracht moet uitgeschreven worden voor de 

diensten die Laborelec momenteel vervult voor Eandis. In dit schrijven deelt Eandis tevens mee dat er 
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in oktober 2009 een Periodieke Indicatieve Aankondiging gelanceerd zou worden. Deze Periodiek 
Indicatieve Aankondiging werd ondertussen gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen; 

 
Overwegende dat de VREG begrip kan opbrengen voor het feit dat deze aandelen in Laborelec nog 

aangehouden moeten worden totdat Eandis via een overheidsopdracht de diensten die Laborelec 

momenteel voor Eandis vervult kan overdragen aan de onderneming waaraan gegund is op basis van 
deze overheidsopdracht; 

 
Overwegende dat de VREG deze toestand zal gedogen op voorwaarde dat de aankondiging naar 

aanleiding van deze Periodieke Indicatieve Aankondiging zal bekendgemaakt worden ten laatste tegen 

28 februari 2010 en tegen 31 december 2010 de aandelen in Laborelec zullen overgedragen worden; 
 

[Overwegende dat het aandeel van Eandis in Laborelec op 18 november 2010 werd overgedragen, 
zoals gemeld werd bij brief van Eandis van 21 december 2010;]8 

 
Overwegende dat deze vaststellingen dus geen belemmeringen vormen om toestemming te verlenen 

aan de netbeheerders Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, IMEA en Sibelgas om beroep te 

doen op de werkmaatschappij Eandis; 
 

Beslist: 
 

Artikel 1. De VREG verleent haar toestemming aan de netbeheerders Gaselwest, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek, IMEA en Sibelgas om een beroep te doen op de werkmaatschappij Eandis cvba met 
maatschappelijke zetel met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle; 

 
Artikel 2. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

Voor de VREG 
 

Brussel, 29 oktober 2009, 
 

 
 

 

 
 

André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 
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