
 
 
 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel 
Tel. +32 2 553 13 79 | Fax +32 2 553 13 50 
Email: info@vreg.be 
Web: www.vreg.be 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie  
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt  

 
 

van 17 december 2008 
 
 
 

 
 

met betrekking tot de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Intergem als 
aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het volledige 

grondgebied van de gemeenten Beveren en Kruibeke, overeenkomstig artikel 6 van 
het Aardgasdecreet 

 
 
 
 
 
 
BESL-2008-254 

mailto:info@vreg.be�
http://www.vreg.be/�


 
 

BESL-2008-254 
 

17/12/2008 
 

 

  Pagina 2 van 3 

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 1 oktober 2008, door de Opdrachthoudende Vereniging 
Intergem, met zetel te Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, hierna genoemd “Aanvrager”, 
om aangewezen te worden als beheerder van het aardgasnet gelegen op het volledige grondgebied 
van de gemeenten Beveren en Kruibeke, ontvangen door de VREG op 3 oktober 2008; 
 
Gezien het schrijven van de VREG van 29 oktober 2008, waarin de Aanvrager verzocht werd om 
bijkomende informatie over te maken; 
 
Gezien de bijkomende informatie van de Aanvrager, ontvangen door de VREG op 14 november 2008 
en 18 november 2008; 
 
Overwegende dat de Opdrachthoudende Vereniging IGAO (hierna genoemd “IGAO”), met zetel te 
Stadhuis Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen, op 14 oktober 2003 aangewezen werd door 
de VREG als beheerder van het aardgasdistributienet dat gelegen is op het volledige grondgebied van 
de gemeenten Beveren en Kruibeke; 
 
Overwegende dat bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Opdrachthoudende Vereniging IGAO van 24 juni 2008, de splitsing door overneming van de 
Opdrachthoudende Vereniging IGAO goedgekeurd werd; 
 
Overwegende dat in deze beslissing bepaald wordt dat de splitsing door overneming uitwerking heeft 
vanaf 1 januari 2009; 
 
Overwegende dat het mandaat van de Opdrachthoudende Vereniging IGAO als beheerder van het 
aardgasdistributienet ingevolge deze splitsing overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het 
Aardgasdecreet eindigt op 31 december 2008; 
 
Overwegende dat de aanvraag overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet, ingediend werd op 
voorstel van de gemeenten Beveren en Kruibeke; 
 
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, de artikelen 13 tot en met 
19 en artikel 21 van het Besluit; 
 
Overwegende dat de Aanvrager in de aanvraag en de bijkomende inlichtingen niet heeft kunnen 
aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 12 en 20 van het Besluit; 
 
Overwegende dat de VREG deze situatie gedoogt zolang zij geen indicaties ontvangt dat de 
onafhankelijkheid van de Aanvrager in het gedrang komt, zodat deze vaststelling geen belemmering 
vormt om de Aanvrager toch aan te wijzen als beheerder van het aardgasnet op het volledige 
grondgebied van de gemeenten Beveren en Kruibeke; 
 
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; 
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Overwegende dat de Aanvrager bijgevolg voldoet aan alle vereisten om aangewezen te worden als 
aardgasnetbeheerder; 
 
Overwegende dat deze aanwijzing dient te gebeuren vanaf de datum dat de splitsing door overneming 
uitwerking heeft, namelijk vanaf 1 januari 2009; 
 
Beslist : 
 
Enig Artikel. De Opdrachthoudende Vereniging Intergem, met zetel te Franz Courtensstraat 11, 9200 
Dendermonde, wordt aangewezen als beheerder van het aardgasdistributienet waarop zij een 
eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeenten 
Beveren en Kruibeke, voor een periode van 12 jaar die aanvang neemt op 1 januari 2009.  
 
 
Voor de VREG 
 
Brussel, 17 december 2008 
 
 
 
 
 
 
André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 
 


