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Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
van 20 januari 2010

tot aanwijzing van Intergas Energie B.V. 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 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de
organisatie van de aardgasmarkt, hierna genoemd: ‘het besluit’;
Gelet op de beslissing van de VREG van 20 januari 2010 met betrekking tot de herroeping van de
aanwijzing van Intergas Energie B.V. als aardgasnetbeheerder bij beslissing van de Vlaamse
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 17 december 2008, gekend onder de
referte BESL-2008-30;
Gezien de aanvraag, ingediend door de Intergas Energie B.V., met zetel te Warandelaan 2, 4900 AA
Oosterhout, hierna genoemd: ‘de Aanvrager’, om aangewezen te worden als beheerder van het
aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog met uitzondering
van de wijk Zondereigen;
Gezien de specifieke situatie in de gemeente Baarle-Hertog waarbij de aansluitingen in de
verschillende enclaves van deze gemeente onlosmakelijk verbonden zijn met het Nederlandse gasnet;
Overwegende dat de Aanvrager voldoet aan de bepalingen van het Nederlands Technisch Reglement
Gas en men omwille van de verschillen tussen het Vlaams en Nederlands Technisch Reglement
onmogelijk kan eisen van de Aanvrager dat voor de aansluitingen in de verschillende enclaves die
onlosmakelijk verbonden zijn met het Nederlands gasnet zowel wordt voldaan aan het Nederlands als
het Vlaams Technisch Reglement Gas;
Overwegende de afspraken die zijn gemaakt tussen de VREG en de Aanvrager waarbij
overeengekomen werd dat wanneer een leverancier zijn contract opzegt met een inwoner van BaarleHertog, er eerst overleg dient plaats te vinden tussen de Aanvrager, de betrokken inwoner van BaarleHertog en de lokale adviescommissie van Baarle-Hertog en er pas kan overgegaan worden tot
afsluiting na een positief advies van de lokale adviescommissie van Baarle-Hertog;
Overwegende dat de inwoners van Baarle-Hertog in praktijk de mogelijkheid hebben om vrij een
leverancier te kiezen zolang deze leverancier beschikt over een Nederlandse leveringsvergunning;
Overwegende dat uit het aanvraagdossier van de aanvrager tot aanwijzing als aardgasnetbeheerder
blijkt dat de aanvrager evenwel niet voldoet aan de voorwaarden opgesomd in afdeling IV van
hoofdstuk I van het besluit, met name dat er niet voldaan wordt aan de artikelen 18 en 19 van het
besluit;
Overwegende dat de VREG op grond van artikel 31 van het besluit overgaat tot de voorwaardelijke
aanwijzing van Intergas Energie B.V. als aardgasnetbeheerder voor de gemeente Baarle-Hertog
aangezien Intergas Energie B.V. voldoet aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 2 tot en met 9
van het Besluit en er geen enkele andere kandidaat voldoet aan alle in het Besluit vermelde
voorwaarden;
Overwegende dat deze voorwaardelijke aanwijzing op basis van artikel 31 van het besluit geldig is
voor een termijn van één jaar, waarna de VREG zal onderzoeken of er voldaan wordt aan de
voorwaarden van het besluit;
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Beslist:
Artikel 1. Intergas Energie B.V., met zetel te Warandelaan 2, 4900 AA Oosterhout, Nederland, wordt
aangewezen als beheerder van het aardgasdistributienet waarop zij een eigendomsrecht en/of
gebruiksrecht heeft, gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog met uitzondering
van de wijk Zondereigen, op voorwaarde dat niet later dan op 15 oktober 2010 voldaan is aan alle
voorwaarden bedoeld in de artikelen 10 tot en met 21 van het besluit;
Artikel 2. De aanwijzing van Intergas Energie B.V., geldt voor een periode van 6 jaar, dewelke een
aanvang neemt op 15 oktober 2009;
Artikel 3. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Voor de VREG
Brussel, 20 januari 2010

André Pictoel
Gedelegeerd Bestuurder

Pagina 3 van 3

