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Beslissing van de Vlaamse Regulator van
de Elektriciteits- en Gasmarkt
van 29 september 2015

tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Inter-energa als
aardgasdistributienetbeheerder

BESL-2015-47

29/09/2015

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 17 april 2007 tot aanwijzing van Inter-energa als
aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2007-38), die geldt tot 14 oktober 2015;
Gezien de brief van VREG aan Inter-energa van 12 maart 2015 waarbij Inter-energa ingelicht werd
over de samenstelling van het dossier voor aanvraag tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing
als aardgasdistributienetbeheerder;
Gezien de aanvraag van Inter-energa, ingediend bij de VREG op 11 mei 2015, tot hernieuwing van de
aanwijzing als beheerder van het aardgasdistributienet op het grondgebied van 59 gemeenten: het
volledige grondgebied van de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en
uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik,
Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en
Zoutleeuw;
Overwegende dat uit het aanvraagdossier blijkt dat Inter-energa voldoet aan de voorwaarden, vermeld
in artikel 3.1.1 tot en met 3.1.20 van het Energiebesluit, behalve wat betreft art. 3.1.17. van het
Energiebesluit;
Overwegende dat er immers geen corporategovernancecomité aanwezig is terwijl de raad van bestuur
van Inter-energa niet uitsluitend uit onafhankelijke bestuurders is samengesteld;
Dat de raad van bestuur immers een bestuurslid bevat, voorgedragen door Infrax Limburg, die een
dominerende aandeelhouder van Inter-energa is, waardoor dit bestuurslid niet als onafhankelijk
bestuurslid aangemerkt kan worden;
Overwegende dat deze inbreuk echter gedoogd kan worden vanwege het feit dat het doel van de
oprichting van een corporategovernancecomité niet bedreigd wordt door de aanwezigheid van een
bestuurslid afgevaardigd door Infrax Limburg, gelet op de activiteiten van deze opdrachthoudende
vereniging -die tot voor kort door de VREG erkend was als werkmaatschappij in de betekenis daaraan
gegeven door de energieregelgeving-, en de voor Infrax Limburg vereiste garanties inzake
onafhankelijkheid die statutair bepaald zijn in bijlage 1 van de statuten;
Dat bovendien de participatie van Infrax Limburg in Inter-energa een zeer specifieke historische
oorsprong kent, die niet vrijwillig gekozen is, maar ontstond na een door de toezichthoudende
overheid opgelegde opsplitsing van activiteiten van Infrax Limburg, destijds Interelectra;
Dat daarom deze inbreuk gedoogd kan worden;
Overwegende dat uit de gegevens waarover de VREG beschikt, blijkt dat Inter-energa 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 Inter-energa 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 Inter-energa, met zetel aan
de Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, als beheerder van het aardgasdistributienet op het grondgebied
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van de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten
Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken,
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw, te hernieuwen;
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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