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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  
 
Gelet op artikelen 4.1.1. tot en met 4.1.4. van het Energiedecreet; 
 
Gelet op artikelen art. 3.1.1. tot en met 3.1.27 van het Energiebesluit;  
 
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling van een beheerder van het elektriciteitsdistributienet, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2014;  
 
Gezien de aanvraag, ingediend op 5 mei 2014, door Iveg om aangewezen te worden als beheerder 
van het elektriciteitsdistributienet op het volledig grondgebied van de gemeenten Boechout, Essen, 
Hemiksem, Merksplas, Niel, Nijlen, Vorselaar en Zelzate, evenals op het grondgebied van de 
gemeente Kapellen met uitzondering van de wijk Hoogboom en tevens op een gedeelte van het 
grondgebied van Antwerpen, meer bepaald het volledige district Hoboken (postcode 2660), de wijk 
Kiel, waarvan het grondgebied aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  
aanwijzingsdossier en het havengebied ‘rechteroever’, ‘petroleum instellingen zuid’ en ‘het gebied 
tussen Havenweg en Schijns’, dat eveneens aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  
aanwijzingsdossier; 
 
Gezien de aanvulling van het aanvraagdossier op 8 mei, 12 juni, 10 juli en 26 augustus 2014;  
 
Gezien de beslissing van de VREG van 5 september 2014 tot de hernieuwing van de termijn van de 
aanwijzing van de elektriciteitsdistributienetbeheerders GASELWEST, IMEA, IMEWO, INFRAX 
WEST, INTER-ENERGA, INTERGEM, IVEG, IVEKA, IVERLEK, PBE en SIBELGAS, overeenkomstig 
artikel 4.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009; onder voorbehoud van de eindbeoordeling 
inzake professionele betrouwbaarheid en de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid (BESL-
2014-18); 
 
Overwegende dat uit het aanvraagdossier blijkt dat Iveg voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 
artikel 3.1.1 tot en met 3.1.20 van het Energiebesluit; 
 
Overwegende dat uit de gegevens waarover de VREG beschikt, blijkt dat Iveg voldoet aan de 
openbaredienstverplichtingen opgelegd op grond van artikel 4.1.20, 4.1.21 en 4.1.22 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009; 
 
Overwegende dat Iveg bijgevolg voldoet aan alle vereisten om aangewezen te worden als 
distributienetbeheerder, zodat de termijn van aanwijzing hernieuwd kan worden; 
 
Overwegende dat deze beslissing de voorgaande beslissing van de VREG van 5 september 2014 tot 
de hernieuwing van de termijn van de aanwijzing (BESL-2014-18), en die onder voorbehoud werd 
genomen, kan vervangen, voor zover deze betrekking heeft op Iveg; 

 
Beslist: 
 
Artikel 1. De termijn van aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Iveg, met zetel aan de 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken, als beheerder van het elektriciteitsdistributienet op het 
grondgebied van de gemeenten Boechout, Essen, Hemiksem, Merksplas, Niel, Nijlen, Vorselaar en 
Zelzate, evenals op het grondgebied van de gemeente Kapellen met uitzondering van de wijk 
Hoogboom en tevens op een gedeelte van het grondgebied van Antwerpen, meer bepaald het 
volledige district Hoboken (postcode 2660), de wijk Kiel (postcode 2020), waarvan het grondgebied 
aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  aanwijzingsdossier en het havengebied 
‘rechteroever’, ‘petroleum instellingen zuid’ en ‘het gebied tussen Havenweg en Schijns’, dat 
eveneens aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  aanwijzingsdossier, te hernieuwen; 
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Artikel 2. De hernieuwing van de termijn van aanwijzing geldt voor een periode van 12 jaar, die een 
aanvang neemt op 5 september 2014;  
 
Artikel 3. De beslissing van de VREG BESL-2014-18 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing, 
onder voorbehoud, wordt ingetrokken voor zover deze betrekking heeft op Iveg. 
 
Voor de VREG 

 

Brussel,  
 

 
 

 
 

 

André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 


