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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 30 april 2014 door de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij 
(afgekort als ‘PBE’) om aangewezen te worden als beheerder van het elektriciteitsdistributienet op het 
grondgebied van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, 
Gooik, Herne, Holsbeek, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, 
Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge en Zoutleeuw, alsook van de deelgemeente Baal (postcode 
3128) van de gemeente Tremelo; 
 
Gezien de aanvulling van het aanvraagdossier op 1 juli en 3 september 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, behalve wat betreft artikel 3.1.10. van het 
Energiebesluit; 
 
Overwegende dat de uitbating van een windmolen, zelfs al is deze gelegen buiten het grondgebied 
van het Vlaamse gewest en al exploiteert PBE deze windmolen reeds vóór 1 oktober  2006, niet 
conform art. 3.1.10. van het Energiebesluit is in zoverre de geproduceerde elektriciteit niet aangewend 
wordt voor dekking van eigen verbruik en verliezen, maar verkocht wordt; 
 
Overwegende dat in mailbericht van 27 maart 2014 van PBE werd meegedeeld dat het looptijd van 
het contract met als voorwerp de verkoop van de door de windmolen geproduceerde stroom, eindigt 
op het einde van 2014, en niet vernieuwd zal worden; 
 
Dat hierdoor vanaf het aflopen van het verkoopcontract de geproduceerde elektriciteit opnieuw louter 
aangewend zal worden voor het toegelaten gebruik, namelijk eigen verbruik en verliezen; 
 
Overwegende dat de VREG niet wenst aan te sturen op de verbreking van een lopend, en bijna 
eindigend, contract;  
 
Dat de VREG deze inbreuk op art. 3.1.10. van het Energiebesluit dan ook zal gedogen op voorwaarde 
dat na het beëindigen van de looptijd van het verkoopcontract, en uiterlijk op 1 januari 2015, de door 
de windmolen geproduceerde stroom opnieuw louter aangewend zal worden voor dekking van eigen 
verbruik en verliezen, waardoor de inbreuk op 3.1.10. ongedaan gemaakt zal worden; 
 
Overwegende dat de vastgestelde inbreuk dan ook geen belemmering vormt om over te gaan tot de 
hernieuwing van de termijn van de aanwijzing van PBE als elektriciteitsdistributienetbeheerder; 
 
Dat dit enkel aanleiding geeft tot het monitoren van de vastgestelde inbreuk in het dossier; 
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Overwegende dat uit de gegevens waarover de VREG beschikt, blijkt dat PBE 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 PBE 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 PBE; 
 
Beslist: 
 
Artikel 1. De intercommunale vereniging Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (afgekort als 
‘PBE’), met zetel te Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek, wordt aangewezen als beheerder van het 
elektriciteitsdistributienet op het grondgebied van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, 
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, 
Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge en Zoutleeuw, alsook van de 
deelgemeente Baal (postcode 3128) van de gemeente Tremelo; 
 
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 PBE. 
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