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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;  
 
Gezien de beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 tot aanwijzing van Intergem als 
aardgasdistributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeenten Aalst, Affligem, Bever, Brakel, 
Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, 
Lebbeke, Lierde, Ninove, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zottegem, 
die geldt tot 14 oktober 2015 (BESL-2003-76); 
 
Gezien de beslissing van de VREG van 17 december 2008 tot aanwijzing van Intergem als 
aardgasdistributienetbeheerder op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Kruibeke (BESL-
2008-254), die geldt tot 1 januari 2021; 
 
Gezien de brief van VREG aan Intergem van 12 maart 2015 waarbij Intergem ingelicht werd over de 
samenstelling van het dossier voor aanvraag tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing als 
aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten waarvoor de aanwijzing op 14 oktober 2015 vervalt; 
 
Gezien de aanvraag, ingediend door Intergem op 7 mei 2015, tot hernieuwing van de termijn van 
aanwijzing als beheerder van het aardgasdistributienet op het grondgebied van de gemeenten Aalst, 
Affligem, Bever, Beveren, Brakel, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, 
Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Kruibeke, Lebbeke, Lierde, Ninove, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zottegem; 
 
Gezien de aanvulling van het aanvraagdossier op 3 juli 2015;  
 
Overwegende dat Intergem, met het oog op het gelijktrekken van de termijn van de aanwijzing als 
aardgasdistributienetbeheerder, de hernieuwing van de aanwijzingstermijn aanvraagt voor het volledige 
grondgebied, dus inclusief de gemeenten Beveren en Kruibeke waarvoor de aanwijzing nog geldt tot 1 
januari 2021; 
 
Overwegende dat uit het aanvraagdossier blijkt dat Intergem 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 Intergem 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 Intergem bijgevolg voldoet aan alle vereisten om aangewezen te worden als 
distributienetbeheerder, zodat de termijn van aanwijzing hernieuwd kan worden; 
 
Beslist: 
 
Artikel 1. De termijn van aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Intergem, met zetel aan de  
Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde, als beheerder van het aardgasdistributienet op het 
grondgebied van de gemeenten Aalst, Affligem, Bever, Beveren, Brakel, Buggenhout, Denderleeuw, 
Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Kruibeke, Lebbeke, Lierde, 
Ninove, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zottegem, 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 14 oktober 2015. 
 
Voor de VREG 
 
Brussel,  
 
 
 
 
Thierry Van Craenenbroeck 
Waarnemend Gedelegeerd Bestuurder 
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