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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 beslissingen van de VREG van 14 oktober 2003 (BESL-2003-77) en 14 april 2004 (BESL-
2004-27) tot aanwijzing van Iveg als aardgasdistributienetbeheerder, die gelden tot 14 oktober 2015; 
 
Gezien de brief van VREG aan Iveg van 12 maart 2015 waarbij IVEG ingelicht werd over de 
samenstelling van het dossier voor aanvraag tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing als 
aardgasdistributienetbeheerder; 
 
Gezien de aanvraag van Iveg, ingediend bij de VREG op 11 mei 2015, tot hernieuwing van de 
aanwijzing als beheerder van het aardgasdistributienet op het grondgebied van de gemeenten 
Aartselaar, Boechout, Grobbendonk, Hemiksem, Kampenhout, Laakdal, Niel, Nijlen, Stabroek, 
Steenokkerzeel en Zelzate, evenals op een deel van het grondgebied van de gemeente Antwerpen, 
meer bepaald het volledige district Hoboken (postcode 2660) en de wijk Kiel (postcode 2020) waarvan 
het grondgebied aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  aanwijzingsdossier; 
 
Gezien de aanvulling van het aanvraagdossier op 12 juni en 20 augustus 2015;  
 
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; 
 
Beslist: 
 
Artikel 1. De termijn van aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Iveg, met zetel aan de 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken, als beheerder van het aardgasdistributienet op het 
grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Grobbendonk, Hemiksem, Kampenhout, 
Laakdal, Niel, Nijlen, Stabroek, Steenokkerzeel en Zelzate, evenals op een deel van het grondgebied 
van de gemeente Antwerpen, meer bepaald het volledige district Hoboken (postcode 2660) en de wijk 
Kiel (postcode 2020) waarvan het grondgebied aangeduid is op een plan dat deel uitmaakt van het  
aanwijzingsdossier, 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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