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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

 
Gelet op artikel 1.1.3, 32°, 1.1.3, 100° en 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009; 

 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2002 (gekend onder de referte BESL-2002-14) 
tot aanwijzing van onder meer Imea, Intergem, Gaselwest, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek, voor 

het hun toegewezen grondgebied, als beheerders van het distributienet voor elektriciteit met een 
spanning van minder of gelijk aan 70 kV (Imea), minder dan 30 kV (Gaselwest en Intergem), dan wel 

minder of gelijk aan 30 kV (Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek), vanaf 5 september 2002, onder 
voorwaarde dat niet later dan 5 september 2003 voldaan ging zijn aan alle voorwaarden opgesomd in 

afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking 

tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit; 
 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-57) 
tot vaststelling dat Gaselwest voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II 

van het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders 

voor elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 
 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-58) 
tot vaststelling dat Imea voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II van 

het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor 
elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-59) 
tot vaststelling dat Imewo voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II van 

het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor 
elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-60) 
tot vaststelling dat Intergem voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II 

van het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders 
voor elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 

Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-61) 
tot vaststelling dat Iveka voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II van 

het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor 
elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 
Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-62) 

tot vaststelling dat Iverlek voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II van 

het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor 
elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 
Gelet op de beslissing van de VREG van 5 september 2003 (gekend onder de referte BESL-2003-63) 

tot vaststelling dat Sibelgas voldoet aan de voorwaarden gesteld door afdeling IV van hoofdstuk II 

van het destijds geldende besluit van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders 
voor elektriciteit, en hierdoor definitief werd aangewezen; 

 
Gelet op de beslissing van de VREG van 8 februari 2012 (gekend onder referte BESL-2012-3) tot 

aanwijzing van Elia System Operator nv als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 
met ingang van 1 januari 2012 en tot opheffing van de beslissing van de VREG van 5 september 2002 

(gekend onder referte 2002-14) tot aanwijzing van de NV Elia System Operator als beheerder van het 
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distributienet voor elektriciteit via elektrische leidingen met een spanning van 26 kV of hoger in het 

gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest waarvan zij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft;  
 

Gezien de vraag van 2 maart 2012 van Eandis, werkmaatschappij voor de gemengde 

distributienetbeheerders Imea, Intergem, Gaselwest, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek, om voor deze 
distributienetbeheerders het spanningsniveau waarvoor zij op hun grondgebied als 

elektriciteitsdistributienetbeheerder erkend zijn, uit te breiden tot en met 36 kilovolt; 
 

Overwegende dat het elektriciteitsdistributienet bestaat uit het geheel van onderling verbonden 
elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de 

bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen 

een geografisch afgebakend gebied in het Vlaamse Gewest, dat geen gesloten distributienet, 
privédistributienet of directe lijn is; 

 
Overwegende dat het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bestaat uit het geheel van elektrische 

leidingen met een nominale spanning tot en met 70 kilovolt en de bijbehorende installaties, die 

gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, dat voornamelijk gebruikt wordt om het vervoer van elektriciteit 
naar distributienetten mogelijk te maken; 

 
Dat het plaatselijk vervoernet van elektriciteit wordt vastgesteld overeenkomst artikel 4.1.2 van het 

Energiedecreet en bijgevolg een exhaustieve lijst van elektrische lijnen met bijbehorende installaties 
uitmaakt; 

 

Overwegende dat Elia System Operator nv tot en met 31 december 2011 aangewezen was als 
beheerder van het elektriciteitsdistributienet met een spanning van 26 kilovolt of hoger in het gehele 

grondgebied van het Vlaamse Gewest waarvan zij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft; 
 

Overwegende dat Elia System Operator nv bij beslissing van de VREG van 8 februari 2012 (BESL-

2012-3) met ingang van 1 januari 2012 werd aangewezen als beheerder van het plaatselijk vervoernet 
van elektriciteit, en sindsdien geen elektriciteitsdistributienetten meer beheert;  

 
Overwegende dat elektrische lijnen met een spanning tot en met 36 kilovolt de functie van distributie 

kunnen hebben en bijgevolg tot het distributienet kunnen behoren; 

 
Dat elektrische lijnen met hoofdzakelijk of uitsluitend een distributiefunctie niet tot het plaatselijk 

vervoernet van elektriciteit behoren; 
 

Dat de nood ontstaan is tot aanleg van distributienetten met een nominale spanning van meer dan 30 
kilovolt;  

 

Dat de aanleg en het beheer van distributienetten behoort tot de bevoegdheid van 
elektriciteitsdistributienetbeheerders; 

 
Dat de distributienetbeheerders Intergem, Gaselwest, Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek echter 

slechts erkend zijn voor de aanleg en het beheer van distributienetten met een nominale spanning tot 

maximaal 30 kilovolt; 
 

Dat bijgevolg de noodzaak gerezen is tot uitbreiding van het spanningsniveau tot en met 36 kilovolt 
van de distributienetten waarvoor deze elektriciteitsdistributienetbeheerders op hun grondgebied als 

distributienetbeheerder erkend zijn; 
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Dat de vraag van Eandis naar uitbreiding van de erkenning van distributienetbeheerder Imea 

ongegrond is, aangezien Imea reeds erkend is voor het beheer van het distributienet van elektriciteit 
met een spanningsniveau van minder of gelijk aan 70 kilovolt; 

 

Overwegende dat de aanvraag van Eandis voldoet aan de terzake van toepassing zijnde decretale en 
reglementaire bepalingen;  

 
Beslist: 

 
Enig artikel. De beslissing van de VREG van 5 september 2002 (gekend onder de referte BESL-2002-

14) wordt als volgt gewijzigd: 

- voor Gaselwest en Intergem worden de woorden “van minder dan 30 kV” vervangen door de 
woorden “tot en met 36 kV”; 

- voor Imewo, Iveka, Sibelgas en Iverlek worden de woorden “minder of gelijk aan 30 kV” 
vervangen door de woorden “tot en met 36 kV”. 

 

Voor de VREG 
 

Brussel,  
 

 
 

 

 
André Pictoel 

Gedelegeerd Bestuurder 


