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

tot aanwijzing van de CVBA SIBELGAS 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 SIBELGAS, met zetel te
Gemeentehuis Sint-Joost-ten-Node, 1210 Sint-Joost-ten-Node, hierna genoemd: ‘de Aanvrager’, om
aangewezen te worden als beheerder van het aardgasdistributienet gelegen op het volledige
grondgebied van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout, Machelen, Meise, Steenokkerzeel,
Vilvoorde en Wemmel, ontvangen door de VREG op 30 april 2003;
Gelet op het schrijven van de VREG van 27 mei 2003 en 31 juli 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 8 mei 2003, 19
mei 2003, 23 mei 2003, 25 juni 2003 en 29 augustus 2003;
Gelet op de volledigverklaring van de aanvraag op 9 september 2003;
Overwegende dat er een voorstel van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel ingediend werd
dat een andere kandidaat voorstelt als netbeheerder van het aardgasdistributienet dat in hun
gemeenten gelegen is dan SIBELGAS, met name de CVBA IVEG;
Overwegende dat voor het aardgasdistributienet dat gelegen is in de gemeenten Kampenhout en
Steenokkerzeel, inderdaad een aanvraag tot aanwijzing ingediend werd door de CVBA IVEG;
Overwegende dat er vandaag betwisting bestaat over de eigendom op de aardgasdistributieinstallaties, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel en dat
deze zaak voorgelegd werd aan de burgerlijke rechter en dat deze zaak momenteel hangende is voor
het Hof van Beroep van Brussel;
Overwegende dat er dus niet kan uitgemaakt wie de eigenaar van deze installaties is;
Overwegende dat er anderzijds wel door de burgerlijke rechter in kort geding, zowel in graad van
eerste aanleg als in graad van beroep, beslist is dat de gasdistributierechten in de gemeenten
Kampenhout en Steenokkerzeel aan de intercommunale IVEG toekomen, in afwachting van een
definitieve uitspraak in de zaak ten gronde, hangende voor het Hof van Beroep van Brussel;
Overwegende dat er dus momenteel geen reden is om af te wijken van het voorstel van de
gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel;
Overwegende dat de gebiedsomschrijving voor de aanwijzing
aardgasdistributienetbeheerder in die zin dient aangepast te worden;

van

SIBELGAS

als

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;
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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;
Beslist:
Enig artikel. De CVBA SIBELGAS, met zetel te zetel te Gemeentehuis Sint-Joost-ten-Node, 1210 SintJoost-ten-Node, wordt aangewezen als beheerder van het aardgasdistributienet waarop zij een
eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeenten
Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel, 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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