
De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
 
 

Aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het 
Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 

houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
 
 
In uitvoering van artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, hierna genoemd “het Elektriciteitsdecreet”, en in uitvoering 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 elk van deze aanvragen, in overeenstemming met artikel 5 van het 
Elektriciteitsdecreet, ingediend werd op voorstel van een gemeente of van een groep van 
gemeenten; 
 
Overwegende dat de aanvragers aangetoond hebben dat zij voldoen aan alle voorwaarden 
opgesomd in hoofdstuk II, afdelingen I, II, III en IV 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 
Elektriciteitsdecreet en het Besluit 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; 
 
Overwegende dat de aanvragers voldoen aan alle vereisten om aangewezen te worden als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit; 
 
Wijst de VREG, telkens voor een periode van 12 jaar,  
 

• het Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas (AGEM), met zetel te 
Markt 1, 2330 Merksplas, 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 de gemeente Merksplas; 

• de CVBA INTERELECTRA, met zetel te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, 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 volledige grondgebied van de provincie Limburg met uitzondering van de 
gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeente Laakdal; 

• de CVBA Intercommunale voor energie (IVEG), met zetel te Antwerpsesteenweg 260, 
2660 Antwerpen, vanaf 5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet van 
elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledig 
grondgebied van de gemeenten Boechout, Hemiksem, Niel en Vorselaar, het volledige 
grondgebied van de gemeente Kapellen met uitzondering van de wijk Hoogboom en 
het volledige district Hoboken en de wijk Kiel van de stad Antwerpen en vanaf 1 
januari 2003 aan als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een 
spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeente 
Essen; 

• de CVBA Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE), met zetel te 
Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek-Linden, 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 de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, 
Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kampenhout, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, 
Tielt-Winge en Zoutleeuw en de deelgemeente Baal van de gemeente Tremelo; 

• de CVBA Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (VEM), met zetel te 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen-Hoboken, vanaf 5 september 2002 aan als 
beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder 
dan 30 kV op het grondgebied van de gemeenten Nijlen, Vosselaar en Zelzate; 

• de CV West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij (WVEM), met zetel te Hoogstraat 
37-41, 8000 Brugge, vanaf 5 september 2002 aan als beheerder van het distributienet 
van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het grondgebied 
van de gemeenten Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Jabbeke, Koekelare, 
Kortemark, Ledegem, Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en Wevelgem. 

 
    __________________________________________________________________ 


