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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

 
Gelet op art. 4.1.5., 4.1.7., 4.1.8. en 4.1.8./1. van het Energiedecreet; 

 

Gelet op de artikelen 3.1.10 tot en met 3.1.20 en 3.1.28 tot en met 3.1.31 van het Energiebesluit; 
 

Gelet op de beslissing van de VREG van 22 juli 2008 (BESL-2008-140) tot het verlenen van 
toestemming aan de netbeheerders Inter-energa, Iveg en Infrax West (vroeger ‘WVEM’ genoemd) om 

een beroep te doen op de werkmaatschappij Infrax;  
 

Gelet op de beslissing van de VREG van 23 juli 2010 (BESL-2010-142) tot het verlenen van 

toestemming aan de netbeheerder PBE om een beroep te doen op de werkmaatschappij Infrax;  
 

Gezien de aanvraag tot hernieuwing van de toestemming, ingediend door Inter-energa bij de VREG bij 
brief van 18 augustus 2014, om een beroep te doen op werkmaatschappij Infrax cvba met ingang van 

5 september 2014 en voor de periode die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van Inter-

energa als elektriciteitsdistributienetbeheerder; 
 

Gezien de aanvraag tot hernieuwing van de toestemming, ingediend door Infrax West bij de VREG bij 
brief van 28 augustus 2014, om een beroep te doen op werkmaatschappij Infrax cvba met ingang van 

5 september 2014 en voor de periode die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van Infrax 
West als elektriciteitsdistributienetbeheerder; 

 

Gezien de aanvraag tot hernieuwing van de toestemming, ingediend door Iveg bij de VREG bij brief 
van 29 augustus 2014, om een beroep te doen op werkmaatschappij Infrax cvba met ingang van 5 

september 2014 en voor de periode die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van Iveg als 
elektriciteitsdistributienetbeheerder; 

 

Gezien de aanvraag tot hernieuwing van de toestemming, ingediend door PBE bij de VREG bij brief 
van 1 september 2014, om een beroep te doen op werkmaatschappij Infrax cvba met ingang van 5 

september 2014 en voor de periode die overeenstemt met de duur van de aanwijzing van PBE als 
elektriciteitsdistributienetbeheerder; 

 

Gezien de brief van de VREG van 3 september 2014 waarin gemeld werd welke gegevens 
overgemaakt moeten worden om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de vereisten voor 

het verkrijgen van de toestemming zoals bepaald in het Energiedecreet en het Energiebesluit; 
 

Gezien de brief van Infrax cvba van 22 oktober 2014 waarbij het aanvraagdossier werd overgemaakt; 
 

Overwegende dat de periode waarop de netbeheerder een beroep doet op een werkmaatschappij niet 

langer kan zijn dan de duur van de aanwijzing van de distributienetbeheerder, hoewel deze 
hernieuwbaar is; 

 
Overwegende dat de aanwijzing van Infrax West, Inter-energa, Iveg en PBE als 

elektriciteitsdistributienetbeheerders eindigde op 5 september 2014; 

 
Overwegende dat uit de verstrekte gegevens blijkt dat de werkmaatschappij voldoet aan de 

voorwaarden opgelegd door artikelen 4.1.7., 4.1.8. en 4.1.8./1 van het Energiedecreet en de artikelen 
3.1.10 tot en met 3.1.20 van het Energiebesluit; 

 
Beslist: 

 

http://devel.vreg.be/sites/default/files/document/decisions/BESL-2008-140.pdf
http://devel.vreg.be/sites/default/files/document/decisions/BESL-2010-142.pdf
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Artikel 1. tot hernieuwing van de toestemming aan de netbeheerders Infrax West, Inter-energa, Iveg 

en PBE om een beroep te doen op de werkmaatschappij Infrax cvba met maatschappelijke zetel te 
Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel;  

 

Artikel 2. Deze hernieuwing gaat in op 5 september 2014 en geldt voor de duur van de aanwijzing 
van de respectievelijke elektriciteitsdistributienetbeheerders genoemd in artikel 1. 

 
Voor de VREG 

 
Brussel,  

 

 
 

 
 

 

André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 


