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De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,  
 

Gelet op artikel 3, §2, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, hierna genoemd “het Elektriciteitsdecreet‟; 
 

Gelet op artikel 4, §2, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, 
hierna genoemd „het Aardgasdecreet‟; 

 

Gelet op artikel 26quater van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot 
de distributienetbeheerders voor elektriciteit, hierna genoemd „het besluit netbeheerders elektriciteit‟; 

 
Gelet op artikel 26quater van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de 

organisatie van de aardgasmarkt, hierna genoemd „het Aardgasbesluit‟; 
 

Gezien het schrijven van de netbeheerder Inter-energa van 1 oktober 2007 waarin gemeld wordt dat 

Inter-energa beroep doet op de werkmaatschappij Interelectra o.v., met maatschappelijke zetel te 
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, hierna genoemd „de werkmaatschappij‟ en dit voor een onbepaalde 

duur; 
 

Gezien het schrijven van de VREG van 7 februari 2008 waarin gemeld werd welke gegevens 

overgemaakt moeten worden om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de vereisten 
vermeld in de artikelen 11 tot en met 21 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders 

elektriciteit; 
 

Gezien het aanvraagdossier ontvangen door de VREG op 10 april 2008; 
 

Gezien de volledigverklaring van de aanvraag op 4 september 2008; 

 
Gezien het schrijven van de VREG van 4 september 2008 waarin gemeld wordt dat de VREG nog geen 

toestemming kan verlenen aan Inter-energa om beroep te doen op de werkmaatschappij Interelectra 
en waarin wordt gevraagd om op uiterlijk 30 juni 2009 aan te tonen dat wordt voldaan aan de 

voorwaarden vermeld in de artikelen 11 tot en met 21 van het Aardgasbesluit en het besluit 

netbeheerders elektriciteit; 
 

Gezien het schrijven van Infrax van 22 januari 2009 en 23 april 2009; 
 

Overwegende dat uit de gegevens ontvangen door de VREG op 10 april 2008, 22 januari 2009 en 23 
april 2009 blijkt dat de werkmaatschappij voldoet aan de voorwaarden opgelegd in de artikelen 11 tot 

en met 18 en de artikelen 20 en 21 van het Aardgasbesluit en het besluit netbeheerders elektriciteit; 

 
Overwegende dat in het schrijven van Infrax van 22 januari 2009 werd meegedeeld dat het invoegen 

van de bepalingen van artikel 19, §2, van het besluit netbeheerders elektriciteit en het Aardgasbesluit 
in de statuten van Interelectra niet mogelijk is zonder tegenstrijdigheden te veroorzaken met andere 

bepalingen van hun statuten, doch dat de ratio legis van deze bepaling reeds verzekerd is in de 

statuten; 
 

Overwegende dat artikel 19, §2, van het besluit netbeheerders elektriciteit en het Aardgasbesluit stelt: 
“§2. Met betrekking tot de besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de werkmaatschappijen, 
bepalen de statuten van deze werkmaatschappijen minstens dat, onverminderd de wettelijke 
bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van bestuurders, de instemming of aanwezigheid van een 
of meer bestuurders niet als voorwaarde kan worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming 
van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de werkmaatschappijen, een meerderheid 
bestaat”; 
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Overwegende dat het artikel 19, §2, van het besluit netbeheerders elektriciteit en het Aardgasbesluit 
tot doel heeft te vermijden dat de instemming of aanwezigheid van bestuurders van een 

minderheidsaandeelhouder, vereist is voor de geldige totstandkoming van een beslissing van de Raad 

van Bestuur; 
 

Overwegende dat in de huidige statuten van Interelectra wordt vermeld dat een geldige beslissing van 
de Raad van Bestuur enkel kan worden genomen indien 1) de helft van de leden aanwezig zijn, 

waaronder minstens de helft van de vertegenwoordigers van de gemeenten en 2) dat er een 

meerderheid is van stemmen in de Raad van Bestuur en een meerderheid van stemmen bij de 
vertegenwoordigers van de gemeenten in de Raad van Bestuur;  

 
Overwegende dat deze bepaling dezelfde ratio legis heeft als artikel 19, §2, van het besluit 

netbeheerders elektriciteit en het Aardgasbesluit, met name te vermijden dat de instemming of 
aanwezigheid van bestuurders van een minderheidsaandeelhouder (in casu de provincie Limburg), 

vereist is voor de geldige totstandkoming van een beslissing van de Raad van Bestuur; 

 
Overwegende dat de toevoeging van artikel 19 §2 van het besluit netbeheerders elektriciteit en het 

Aardgasbesluit in artikel 24 van de statuten van Interelectra aanleiding zou kunnen geven tot een 
tegenstelling of in ieder geval toch interpretatieproblemen met de hogervermelde bepaling in de 

statuten van Interelectra, en dat dient te worden vermeden; 

 
Overwegende dat Interelectra een publiekrechtelijke rechtspersoon is die enkel gemeenten en de 

provincie Limburg als aandeelhouder heeft en dus niet een producent, invoerder van buitenlands 
aardgas, houder van een leveringsvergunning, tussenpersoon of een daarmee verbonden of 

geassocieerde onderneming;  
 

Overwegende dat er door de vermelding van bovenstaande bepaling in de huidige statuten van 

Interelectra reeds voldaan wordt aan de bedoeling van artikel 19, §2, van het besluit netbeheerders 
elektriciteit en het Aardgasbesluit, nl. de bescherming van de rechten van de gemeenten-

aandeelhouders in de raad van bestuur tegen een mogelijke blokkeringsminderheid van een 
minderheidsaandeelhouder;  

 

Overwegende dat de VREG omwille van bovenstaande redenen de niet-opname door Interelectra van 
artikel 19, §2, van het besluit netbeheerders elektriciteit en het Aardgasbesluit, in haar statuten zal 

gedogen zolang zij geen indicaties ontvangt dat de onafhankelijkheid van Interelectra in het gedrang 
komt, zodat deze vaststelling geen belemmering vormt om toestemming te verlenen aan Inter-energa 

om beroep te doen op de werkmaatschappij Interelectra; 
 

[Overwegende dat op 28 november 2011 op een buitengewone algemene vergadering van 

Interelectra beslist werd om een naamswijziging door te voeren, waarbij de naam Interelectra wordt 
vervangen door Infrax Limburg, hetgeen de VREG gemeld werd bij brief van Infrax Limburg van 22 

december 2011.]2 
 

Beslist: 

 

                                                
2 zoals toegevoegd bij beslissing van de VREG van 6 januari 2012 
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Artikel 1. De VREG verleent haar toestemming aan de netbeheerder Inter-energa om een beroep te 
doen op de werkmaatschappij [Infrax Limburg]3 o.v. met maatschappelijke zetel Trichterheideweg 8 

te 3500 Hasselt; 
 

Artikel 2. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 
 

 
Voor de VREG 

 
Brussel, 30 juni 2009, 

 

 
 

 
 

 

André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 

 

                                                
3 zoals gewijzigd bij beslissing van de VREG van 6 januari 2012 (voorheen: Interelectra) 


