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Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt 

 
 

van 28 oktober 2002 
 
 
 

 
 

tot aanduiding van de voorlopige aardgasnetbeheerders overeenkomstig artikel 55 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de 

organisatie van de aardgasmarkt  
 
 



 
 
 
De Vlaamse reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Aardgasmarkt heeft op 28 oktober 2002 
beslist gebruik te maken van de overgangsmaatregel beschreven in artikel 55 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt, hierna 
genoemd “het Besluit”.  
 
Volgens dit artikel 55 kan de VREG bij wijze van overgangsmaatregel, de personen die op het ogenblik 
van de inwerkingtreding van het Besluit instaan voor de aardgasdistributie in het Vlaamse Gewest, 
aanduiden als aardgasnetbeheerder, in de zin van het Aardgasdecreet en het Besluit.  
 
Deze aanduiding eindigt op het ogenblik dat, overeenkomstig de voorwaarden van het Besluit, een 
“definitieve” aardgasnetbeheerder wordt aangewezen,  en in ieder geval een jaar na de publicatie van 
het besluit in het Belgisch Staatsblad (dus uiterlijk op 18 oktober 2003). Het betreft dus een 
“voorlopige” aanduiding.  
 
De volgende rechtspersonen worden hierbij aangeduid als “voorlopige” aardgasnetbeheerder: 
- Gaselwest, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 8800 Roeselare; 
- IGAO, Uitbreidingsstraat 584, 2600 Berchem; 
- IMEWO, Gemeentehuis Eeklo, 9900 Eeklo; 
- Pligas, Trichterheideweg 8, 3500  Hasselt; 
- Intergas, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek; 
- Intergem, Stadhuis, 9200 Dendermonde; 
- IVEG, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken; 
- Iveka, Gemeentehuis van Malle, 2390 Westmalle; 
- Iverlek, Stadhuis, 2800 Mechelen; 
- Sibelgas, Gemeentehuis St-Joost-ten-Node, 1210 St-Joost-ten-Node; 
- VEM, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken; 
- WVEM, Hoogstraat 37-41, 8000 Brugge. 
 
Deze “voorlopige” aanduiding heeft tot gevolg dat deze rechtspersonen zich bij het beheer van het 
distributienet dienen te houden aan de verplichtingen die in het Aardgasdecreet, het Besluit en het 
technisch reglement distributie gas van 15 oktober 2002 aan de aardgasnetbeheerders worden 
opgelegd ten aanzien van aardgasafnemers, houders van een leveringsvergunning en tussenpersonen. 
Daarenboven dienen deze voorlopige aardgasnetbeheerders, indien zij zich kandidaat willen stellen als 
kandidaat-aardgasnetbeheerder, ernaar te streven om ook de andere bepalingen van deze decretale 
en reglementaire teksten na te leven in afwachting van hun definitieve aanduiding als 
aardgasnetbeheerder.  
 


