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met betrekking tot de aanwijzing van de Intercommunale Vereniging GASELWEST. 
als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het volledige 

grondgebied van de gemeente Horebeke 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 het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de 
gasmarkt, hierna genoemd ‘het Besluit’; 
 
Gezien de aanvraag, ingediend per brief van 14 februari 2005, door de CVBA Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST), met zetel te Stadhuis Roeselare, 
8800 Roeselare, hierna genoemd ‘de Aanvrager’, om aangewezen te worden als beheerder van het 
aardgasnet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke, ontvangen door de 
VREG op 15 februari 2005; 
 
Gelet op de volledigverklaring van de aanvraag op 22 maart 2005; 
 
Overwegende dat de aanvraag overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet, ingediend werd op 
voorstel van de gemeente Horebeke; 
 
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 11 van het Besluit; 
 
Overwegende dat de Aanvrager in de aanvraag en de bijkomende inlichtingen tevens aangetoond 
heeft dat hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de bepalingen van de artikelen 13 tot en met 21 
van het Besluit; 
 
Overwegende dat de Aanvrager in de aanvraag en de bijkomende inlichtingen niet aangetoond heeft 
dat hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 12 van het Besluit; 
 
Overwegende dat er reeds een initiatief van de VREG hangende is inzake dit probleem, zodat deze 
vaststelling geen belemmering vormt om de Aanvrager toch aan te wijzen als beheerder van het 
aardgasnet op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke; 
 
Overwegende dat de Aanvrager verklaard heeft 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; 
 
Overwegende dat deze aanwijzing dient te gebeuren vanaf 18 juni 2004, datum waarop de toetreding 
van de gemeente Horebeke tot de Aanvrager door haar Algemene Vergadering werd bekrachtigd; 
 
Overwegende dat de aanwijzing van de Aanvrager in principe geldt voor twaalf jaar; 
 
Overwegende dat dit zou betekenen dat de Aanvrager zou aangewezen worden als beheerder van het 
aardgasnet, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke, tot 18 juni 2016; 
 
Overwegende echter dat de aanwijzing van de Aanvrager, met diens akkoord, slechts geldt voor de 
resterende duurtijd van de aanwijzing van de Aanvrager voor het aardgasdistributienet, gelegen in het 
overige geografisch afgebakend gebied waarvoor deze aangewezen werd, zijnde tot 14 oktober 2015; 
 
Beslist: 
 



 
 

BESL-2005-25 
 

19/04/2005 
 

 

  Pagina 3 van 3 

Artikel 1. De CVBA Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 
(GASELWEST), met zetel te Stadhuis Roeselare, 8800 Roeselare, wordt aangewezen als beheerder 
van het aardgasdistributienet waarop zij een eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op 
het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke. 
 
Artikel 2. De aanwijzing van de CVBA Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen GASELWEST als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet waarop zij een 
eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op het grondgebied van de gemeente Horebeke, 
neemt een aanvang op 18 juni 2004 en geldt tot 14 oktober 2015. 
 
Artikel 3. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
Voor de VREG 
 
Brussel, 19 april 2005 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
André Pictoel 
 
 


