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Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie  
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt  

 
 

van 17 april 2007 
 
 
 

 
 

met betrekking tot de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa 
als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse 

regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt 
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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 artikel 30 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de 
organisatie van de aardgasmarkt, hierna genoemd: ‘het besluit’; 
 
Gelet op artikel 31 van het besluit; 
 
Gelet op de beslissing van de VREG van 17 april 2007 tot herroeping met ingang van 14 oktober 2006 
van de aanwijzing van de aanvrager bij beslissing van de VREG van 13 december 2005 tot aanwijzing 
van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 
31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende organisatie van de 
gasmarkt, gekend onder de referte BESL-2007-37; 
 
Gezien de aanvraag, ingediend door de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa, met zetel te 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, hierna genoemd: ‘de aanvrager’, om aangewezen te worden als 
beheerder van het van het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de provincie 
Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, 
Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, 
Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw; ontvangen bij de VREG op 27 
september 2006; 
 
Overwegende dat uit het aanvraagdossier van de aanvrager tot aanwijzing als aardgasnetbeheerder 
blijkt dat de aanvrager nog niet voldoet aan de voorwaarden opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk I 
van het besluit; 
 
Overwegende dat de voorbereiding van de beslissingen van de aanvrager betreffende de zogenaamde 
strategische en vertrouwelijke aangelegenheden namelijk uitbesteed wordt aan een derde, statutair 
verbonden, maatschappij; 
 
Overwegende dat een aardgasnetbeheerder volgens artikel 12 van het besluit met eigen personeel en 
middelen dient in te staan voor de uitvoering van de hierboven omschreven taak; 
 
Overwegende dat de uitbesteding van deze taak aan deze derde - weliswaar statutair verbonden - 
maatschappij, dus in principe niet mogelijk is; 
 
Overwegende dat bij de uitbesteding van deze taak door de aanvrager aan de betrokken derde, 
statutair verbonden, maatschappij minstens de onafhankelijkheidsvereisten die van toepassing zijn op 
de aardgasnetbeheerders, eveneens van toepassing moeten zijn op de derde maatschappij die instaat 
voor de voorbereiding van de beslissingen betreffende de strategische en vertrouwelijke 
aangelegenheden, in casu de Opdrachthoudende Vereniging Interelectra; 
 
Overwegende dat uit de gegevens vervat in het opvolgingsdossier 2006 van de aanvrager, ingediend 
bij de VREG bij brief van 29 september 2006, blijkt dat de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa 
op 14 oktober 2006 wel nog steeds voldoet aan de vereisten van de artikelen 2 tot en met 9 van het 
besluit; 
 
Overwegende dat voor het distributienet in kwestie geen enkele kandidaat voldoet aan alle in het 
besluit vermelde voorwaarden; 
 
Overwegende dat de VREG bijgevolg kan overgaan tot aanwijzing van de aanvrager als 
aardgasnetbeheerder alhoewel hij niet voldoet aan alle voorwaarden van het besluit en dit met ingang 
van 14 oktober 2006; 
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Overwegende dat dit betekent dat de aanvrager ten laatste een jaar na zijn aanwijzing als 
aardgasnetbeheerder dient aan te tonen dat hij voldoet aan alle voorwaarden, opgesomd in afdeling 
IV van hoofdstuk I van het besluit en dat de aanwijzing in het andere geval kan herroepen worden; 
 
Overwegende dat de nieuwe aanwijzing dient in te gaan op 14 oktober 2006, datum waarop de 
aanwijzing bij de hoger vermelde beslissing van 13 december 2005 werd herroepen; 
 
Overwegende dat de aanvrager bijgevolg ten laatste op 14 oktober 2007 dient aan te tonen dat hij 
voldoet aan alle voorwaarden, opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk I van het besluit; 
 
Overwegende dat de aanwijzing ingevolge artikel 30 van het besluit slechts betrekking heeft op de 
resterende duurtijd van de aanwijzing die herroepen werd; 
 
Beslist : 
 
Artikel 1. De Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa, met zetel te Trichterheideweg 8, 3500 
Hasselt, wordt aangewezen als beheerder van het aardgasdistributienet waarop zij een 
eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op het grondgebied van de provincie Limburg met 
uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, 
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-
Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw, op voorwaarde dat niet later dan op 14 oktober 2007 
voldaan is aan alle voorwaarden bedoeld in de artikelen 10 tot en met 21 van het besluit; 
 
Artikel 2. De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa geldt voor een periode 
van negen jaar, dewelke een aanvang neemt op 14 oktober 2006. 
 
Artikel 3. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
Voor de VREG 
 
Brussel, 17 april 2007 
 
 
 
 
 
 
André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 
 


