
De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
 
 

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het 
Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor 
elektriciteit 

 
 
In uitvoering van artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met 
betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit, hierna genoemd “het Besluit”, is 
de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, op 5 september 2002 
overgegaan tot de volgende aanwijzingen: 
 
Gelet op de aankondiging, voorgeschreven door artikel 22 van het Besluit, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 8 januari 2002; 
 
Overwegende dat de hieronder genoemde kandidaat-distributienetbeheerders, hierna genoemd 
"de aanvragers", bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt een 
aanvraag hebben ingediend om aangewezen te worden als beheerder van het distributienet 
voor elektriciteit in een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest; 
 
Overwegende dat de aanvragers aangetoond hebben dat zij voldoen aan de voorwaarden 
opgesomd in hoofdstuk II, afdelingen I, II en III van het besluit van de Vlaamse regering van 
15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit; 
 
Overwegende dat de aanvragers nog niet voldoen aan alle voorwaarden opgesomd in afdeling 
IV van hoofdstuk II van het Besluit; 
 
Overwegende dat de aanvragers verklaren vanaf de datum van hun aanwijzing als 
distributienetbeheerder te zullen voldoen aan de voorwaarden die door het decreet van 17 juli 
2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, hierna genoemd “het 
Elektriciteitsdecreet”, de artikelen 11, 12, 15, 27, 28 en 29 van het Besluit en alle andere 
uitvoeringsbesluiten bij het Elektriciteitsdecreet aan de distributienetbeheerders worden 
opgelegd, evenals aan de openbaredienstverplichtingen, opgelegd op basis van artikel 19, §1 
van het Elektriciteitsdecreet en de verplichtingen die aan de netbeheerders worden opgelegd 
in uitvoering van de technische reglementen, bedoeld in artikel 11 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 8 van het 
Elektriciteitsdecreet en de gedragscode, bedoeld in artikel 14 van hetzelfde decreet; 
 
Wijst de VREG 

 
• het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, met zetel te Entrepotkaai 1, 2000 

Antwerpen, vanaf 5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet van 
elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige 
grondgebied van het havengebied ‘rechteroever’, het havengebied ‘petroleum 
instellingen zuid’ en het gebied tussen Havenweg en Schijns, zoals omschreven in het 
bij de VREG ingediende aanvraagdossier, op voorwaarde dat niet later dan 5 
september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden opgesomd in afdeling IV van 
hoofdstuk II van het Besluit; 



• de CV INTERGEM, met zetel te Dendermondsesteenweg 75A, 9300 Aalst, vanaf 5 
september 2002 aan als beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een 
spanning van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeenten 
Aalst, Affligem, Bever, Beveren, Brakel, Buggenhout , Denderleeuw, Dendermonde, 
Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Herzele, Geraardsbergen, Kruibeke, Lebbeke, Lierde, 
Ninove, Sint-Gilis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zottegem, 
onder voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden 
opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit; 

• de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-
Vlaanderen (GASELWEST), met zetel te Grote Markt 1, 8800 Roeselare, vanaf 5 
september 2002 aan als beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een 
spanning van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeenten 
Alveringen, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, De Haan, Deinze, Dentergem, De 
Panne, Gavere, Heuvelland, Horebeke, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, 
Kluisbergen, Koksijde, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-
Reninge, Maarkedal, Menen, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Nazareth, Nieuwpoort, 
Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ronse, Ruiselede, Spiere-
Helkijn, Staden, Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wielsbeke, Wingene, 
Wortegem-Petegem, Zingem, Zonnebeke, Zulte, Zwalm en Zwevegem, op 
voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden 
opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit; 

• de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), met 
zetel te Mechelsesteenweg 271, 2081 Antwerpen 1, vanaf 5 september 2002 aan als 
beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder 
of gelijk aan 70 kV, met uitzondering van de posten en verbindingen waarvan ELIA 
SYSTEM OPERATOR het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, op het grondgebied van 
de gemeenten Brasschaat, Duffel, Mortsel en Zwijndrecht, de districten Antwerpen, 
Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, Wilrijk en Zandvliet 
van de stad Antwerpen en de wijk Hoogboom van de gemeente Kapellen, op 
voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden 
opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit; 

• de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-
Vlaanderen (IMEWO), met zetel te Gemeentehuis Eeklo, 9900 Eeklo, vanaf 5 
september 2002 aan als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een 
spanningsniveau van minder of gelijk aan 30 kV op het grondgebied van de 
gemeenten Aalter, Assenede, Beernem, Berlare, Blankenberge, Bredene, Brugge, 
Damme, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Knesselare, 
Knokke-Heist, Laarne, Lede, Lichtervelde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, 
Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nevele, Oostende, Oosterzele, Oostkamp, 
Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, 
Wetteren, Wichelen, Zedelgem, Zele, Zomergem en Zuienkerke, op voorwaarde dat 
niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden opgesomd in afdeling 
IV van hoofdstuk II van het Besluit; 

• de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het 
Antwerpse (IVEKA), met zetel te Gemeentehuis van Malle, 2390 Westmalle, vanaf 5 
september 2002 aan als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een 
spanningsniveau van minder of gelijk aan 30 kV op het volledige grondgebied van de 
gemeenten Aartselaar, Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Boom, Borsbeek, 
Brecht, Dessel, Edegem, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hoogstraten, 
Hove, Kalmthout, Kasterlee, Kontich, Lier, Lille, Lint, Malle, Meerhout, Mol, Olen, 



Oud-Turnhout, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 
Stabroek, Turnhout, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en 
Zoersel, op voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle 
voorwaarden opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit; 

• de intercommunale SIBELGAS, met zetel te Gemeentehuis Sint-Joost-ten-Node, 1210 
Sint-Joost-ten-Node, vanaf 5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet 
van elektriciteit met een spanningsniveau van minder of gelijk aan 30 kV op het 
volledige grondgebied van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en 
Wemmel, op voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle 
voorwaarden opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit. 

• de Intercommunale IVERLEK, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele-
Leuven, vanaf 5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet van 
elektriciteit met een spanningsniveau van minder of gelijk aan 30 kV op het 
grondgebied van de deelgemeente Tremelo van de gemeente Tremelo, en het volledige 
grondgebied van de gemeenten Beersel, Bertem, Dilbeek, Drogenbos, Hoeilaart, 
Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Overijse, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tervuren, Wezembeek-
Oppem, Zaventem, Aarschot, Asse, Berlaar, Bierbeek, Bonheiden, Boortmeerbeek, 
Bornem, Boutersem, Haacht, Halle, Heist-op-den-Berg, Herent, Herselt, Hoegaarden, 
Hulshout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Leuven, Londerzeel, Mechelen, 
Merchtem, Opwijk, Putte, Puurs, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Amands, 
Sint-Katelijne-Waver, Tienen, Willebroek en Zemst, op voorwaarde dat niet later dan 
5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden opgesomd in afdeling IV van 
hoofdstuk II van het Besluit. 

• de NV ELIA SYSTEM OPERATOR, met zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, vanaf 
5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet van elektriciteit via 
elektrische leidingen met een spanning van 26 kV of hoger in het gehele grondgebied 
van het Vlaamse Gewest waarvan zij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, op 
voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan is aan alle voorwaarden 
opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het Besluit. 

 
___________________________________________________________________________ 


