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De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,  
 
Gelet op artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
hierna genoemd het “Elektriciteitsdecreet”; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de 
distributienetbeheerders voor elektriciteit, hierna genoemd het “Besluit netbeheerders elektriciteit”; 
 
Gezien de beslissingen van de VREG van 5 september 2002 (BESL-2002-15), 14 april 2004 (BESL-
2004-24) en 20 december 2004 (BESL-2004-80) tot aanwijzing van WVEM als distributienetbeheerder, 
overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet, 
 
Gezien het schrijven van Infrax, ontvangen door de VREG op 23 december 2009; 
 
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging WVEM (West-Vlaamse Energie- en 
Teledistributiemaatschappij), met zetel te Noordlaan 9, 8100 Torhout, op 5 september 2002 werd 
aangewezen als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van 
minder dan 30 kV op het grondgebied van de gemeenten Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, 
Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Ledegem, Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en 
Wevelgem, en dit voor een periode van 12 jaar; 
 
Overwegende dat de Opdrachthoudende Vereniging WVEM, met zetel te Noordlaan 9, 8100 Torhout, 
op 14 april 2004 werd aangewezen als beheerder van het distributienet waarop zij een 
eigendomsrecht en/of gebruiksrecht heeft, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente 
Vosselaar, voor de resterende duurtijd van de aanwijzing van CVBA VEM die herroepen werd en dit 
vanaf 17 december 2003; 
 
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging WVEM, met zetel te Noordlaan 9, 8100 Torhout, 
vanaf 1 januari 2005 werd aangewezen als beheerder van het distributienet met een spanningsniveau 
van minder dan 30 kV waarop zij een exploitatierecht heeft, gelegen op het volledige grondgebied van 
de stad Izegem. Deze aanwijzing geldt tot 5 september 2014; 
 
Overwegende dat op 7 december 2009 op een buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging WVEM beslist werd om een statutaire naamswijziging door te voeren, 
waarbij de statutaire naam WVEM wordt vervangen door Infrax West; 
 
Overwegende dat deze naamswijziging tot gevolg heeft dat de voornoemde beslissingen tot 
aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging WVEM als distributienetbeheerder dienen te worden 
aangepast, doch dat er omwille van praktische redenen voor gekozen is om de bestaande beslissingen 
op te heffen en te vervangen door één enkele gecoördineerde beslissing; 
 
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging Infrax West, reeds naar aanleiding van de 
beslissingen van 5 september 2002, 14 april 2004  en 20 december 2004 aangetoond heeft dat er 
voldaan werd aan de voorwaarden, bedoeld in de bepalingen van de artikelen 10 tot en met 21 van 
het Besluit netbeheerders elektriciteit, en nog steeds voldoet aan deze bepalingen; 
 
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging Infrax West, naar aanleiding van de beslissingen 
van 5 september 2002, 14 april 2004 en 20 december 2004 verklaard heeft vanaf de datum van zijn 
aanwijzing als distributienetbeheerder te zullen voldoen aan de openbaredienstverplichtingen, 
opgelegd op basis van artikel 19, 1° van het Elektriciteitsdecreet; 
 
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging Infrax West bijgevolg voldoet aan alle vereisten 
om aangewezen te worden als distributienetbeheerder; 
 
Beslist: 
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Artikel 1. De opdrachthoudende vereniging Infrax West, met zetel te Noordlaan 9, 8100 Torhout, 
wordt aangewezen als beheerder van het distributienet waarop zij een eigendomsrecht en/of 
gebruiksrecht heeft, gelegen op het volledige grondgebied:  
- van de gemeenten Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, 
Ledegem, Lendelede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en Wevelgem, voor een periode van 12 jaar, 
dewelke een aanvang nam op 5 september 2002. 
- van de gemeente Izegem, vanaf 1 januari 2005 en tot 5 september 2014; 
- van de gemeente Vosselaar, voor de resterende duurtijd van de aanwijzing van CVBA VEM die 
herroepen werd, met name tot 14 oktober 2015;  
 
Artikel 2. Deze beslissing heft de volgende beslissingen op: 
1° Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 april 
2004 tot aanwijzing van de CVBA WVEM als distributienetbeheerder, overeenkomstig artikel 5 van het 
Elektriciteitsdecreet (BESL-2004-24) 
2° Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 20 
december 2004 met betrekking tot de aanwijzing van de opdrachthoudende Vereniging WVEM als 
beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV, 
gelegen op het volledige grondgebied van de stad Izegem (BESL-2004-80) 
3° De beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 5 
september 2002 tot aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het 
Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, wordt opgeheven wat de aanwijzing van de cvba WVEM betreft. 
 
Voor de VREG 
 
Brussel, 12 januari 2010 
 
 
 
 
 
 
André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 
 
 


