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Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
van 14 oktober 2003

tot aanwijzing van de CVBA IVEKA als aardgasnetbeheerder,
overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet
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De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,
Gelet op artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, hierna
genoemd ‘het Aardgasdecreet’;
Gelet op titel II van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 met betrekking tot de
organisatie van de aardgasmarkt, hierna genoemd ‘het Besluit’;
Gelet op de publicatie van de aankondiging van het opstarten van de procedure tot aanwijzing van de
aardgasnetbeheerders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2002;
Gezien de aanvraag, ingediend per drager met ontvangstbewijs, door de CVBA Intercommunale
Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), met zetel te
Gemeentehuis van Malle, 2390 Westmalle, hierna genoemd: ‘de Aanvrager’, om aangewezen te
worden als beheerder van het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de
gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Boom, Dessel, Geel, Herentals, Herenthout,
Hoogstraten, Kasterlee, Lier, Lille, Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rumst,
Turnhout, Westerlo, ontvangen door de VREG op 30 april 2003;
Gelet op het schrijven van de VREG van 27 mei 2003 en 1 augustus 2003, waarin de VREG de
Aanvrager verzocht om bijkomende informatie over te maken;
Gelet op de bijkomende informatie van de Aanvrager, ontvangen door de VREG op 27 juni 2003 en 1
september 2003;
Gelet op de volledigverklaring van de aanvraag op 9 september 2003;
Overwegende dat voor het aardgasdistributienet dat gelegen is in het centrum van de gemeente
Baarle-Hertog, een Belgische enclave op Nederlands grondgebied, een aanvraag tot aanwijzing
ingediend werd door een andere kandidaat-aardgasnetbeheerder, namelijk B.V. Intergas Netbeheer
B.V.;
Overwegende dat Intergas Netbeheer B.V. in haar aanvraagdossier heeft aangetoond te beschikken
over het exploitatierecht op het aardgasdistributienet dat gelegen is in het centrum van de gemeente
Baarle-Hertog;
Overwegende dat de aanvraag van de Aanvrager bijgevolg geen betrekking kan hebben op het
aardgasdistributienet dat gelegen is in het centrum van de gemeente Baarle-Hertog, doch enkel op
het aardgasdistributienet dat gelegen is in de wijk Zondereigen van de gemeente Baarle-Hertog;
Overwegende dat de gebiedsomschrijving voor de aanwijzing in die zin dient aangepast te worden;
Overwegende dat de Aanvrager in de aanvraag en de bijkomende inlichtingen aangetoond heeft dat
hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 21 van het Besluit;
Overwegende dat de Aanvrager verklaart vanaf de datum van zijn aanwijzing als aardgasnetbeheerder
te zullen voldoen aan de openbaredienstverplichtingen, opgelegd op basis van artikel 18, °1 van het
Aardgasdecreet;
Overwegende dat de aanvrager bijgevolg voldoet aan alle vereisten om aangewezen te worden als
aardgasnetbeheerder;
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Beslist:
Enig artikel. De CVBA Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het
Antwerpse (IVEKA), met zetel te Gemeentehuis van Malle, 2390 Westmalle, wordt aangewezen als
beheerder van het aardgasdistributienet waarop zij een eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft,
gelegen op het volledig grondgebied van de gemeenten Arendonk, Balen, Beerse, Boom, Dessel, Geel,
Herentals, Herenthout, Hoogstraten, Kasterlee, Lier, Lille, Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels,
Retie, Rumst, Turnhout en Westerlo, en het grondgebied van de wijk Zondereigen van de gemeente
Baarle-Hertog, voor een periode van 12 jaar, dewelke een aanvang neemt op 14 oktober 2003.

Voor de VREG
Brussel, 14 oktober 2003
De Voorzitter,

André Pictoel
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