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met betrekking tot de aktename van de melding van Plukon Convenience Olen van 
het beheer van een gesloten distributienet van aardgas te Olen en tot vaststelling 

van niet-kwalificatie als gesloten distributienet 
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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,  

 
Gelet op artikel 4.6.1 en 15.3.5/1 en 15.3.5/2 van het Energiedecreet; 

 

Gezien de melding van Plukon Convenience Olen nv (hierna ‘de Melder’) van het beheer van een 
gesloten distributienet van aardgas gelegen te Olen (hierna ‘het Net’), ontvangen door de VREG op 5 

juni 2014; 
 

Gezien de kaart waarop het Net en het netgebied is aangeduid, alsook de lijst met de betrokken 
kadastrale percelen; 

 

Gezien de aansluiting van het Net op het aardgasdistributienet van Iveka; 
 

1° bestaand net 
 

Overwegende dat het Net aangelegd werd vóór 1 juli 2011; 

 
Dat het dus een bestaand net betreft; 

 
Dat bijgevolg, conform art. 15.3.5/1 van het Energiedecreet, een melding van het beheer van het Net 

volstaat; 
 

2° geografisch afgebakende locatie 
 

Overwegende dat de locatie waarop het Net van de Melder zich bevindt geografisch afgebakend is in 

de zin dat de zones waarop het netgebied betrekking heeft, welomlijnd zijn; 

 
Dat het het grondgebied betreft, gelegen te Olen aan de Industrielaan 13, zoals aangegeven op een 

bij de melding toegevoegde kaart, met aanduiding van de betrokken kadastrale percelen; 
 

Dat het om de locatie gaat, kadastraal gekend als Oevel, 4de afdeling, sectie F, perceelnummers 
425b, 431g en 431h; 

 

Dat de locatie waarop het Net zich bevindt een enig, volledig aaneensluitend geheel van percelen 
betreft; 

 
3° het net is gelegen op een industriële of commerciële locatie of locatie met gedeelde 

diensten  

 
Overwegende dat de betreffende locatie industriële bedrijven omvat; 

 
Dat er zich op de percelen immers drie bedrijven gelegen zijn die zich toeleggen op de productie en 

verwerking van voedingswaren, dus materiële goederen; 

 
Dat het Net zich dus onmiskenbaar op een industriële locatie bevindt. 

 
4° geen huishoudelijke afnemers, behoudens incidenteel 

 
Overwegende dat het Net geen huishoudelijke afnemers van aardgas voorziet, zoals verklaard door de 

Melder; 

 

5° primaire distributie van aardgas aan de eigenaar of beheerder van het net of 
de daarmee verwante bedrijven, dan wel technische eisen of veiligheidseisen 
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waardoor het net voorziet in een geïntegreerde exploitatie of een geïntegreerd 
productieproces van de verschillende gebruikers van het net 

 

Overwegende dat er verschillende gebruikers van het Net zijn, wat het Net tot een distributienet 

maakt; 
 

Dat dit op heden de bedrijven Plukon Convenience Olen nv (d.i. de Melder), Plukon Olen nv en 
Proliver bvba betreffen; 

 
- primaire distributie van aardgas aan de eigenaar of beheerder van het net of de daarmee 

verwante bedrijven 

Overwegende dat het net niet in hoofdzaak aardgas distribueert aan de Melder en het met hem 
verwante bedrijf Plukon Olen nv; 

 
- geïntegreerde exploitatie  

Overwegende dat het feit dat de achterliggende netgebruikers Plukon Olen nv en Proliver bvba geen 

rechtstreekse toegang tot de openbare weg, nuttig voor een aansluiting op het distributienet, hebben, 
en hierdoor aangewezen zijn op het bestaan van rechten van doorgang, op zich geen integratie van 

exploitatie of productie aantoont; 
 

Dat dit immers louter de toegangsmogelijkheden en –modaliteiten tot andermans site betreft; 
 

Dat evenmin de ligging van grondwaterputten en –leidingen evenals het rioleringsstelsel op de 

verschillende betrokken bedrijventerreinen, met nood aan toegang tot elkaars site voor onderhoud en 
nazicht, de integratie van exploitatie of productie aantoont, maar opnieuw louter de 

toegangsmogelijkheden en –modaliteiten tot andermans site betreft; 
 

Dat de bestaande situatie van het delen van nutsvoorzieningen, inclusief een elektriciteits- of 
aardgasdistributienet, niet de operationele integratie aantoont; 

 

Dat indien daar anders over geoordeeld zou worden, elke site met gedeeld elektriciteits- of aardgasnet 
en bijgevolg elk privédistributienet als gesloten distributienet te kwalificeren zou zijn, quod non; 
 

Overwegende dat weliswaar het afvalwater van de drie op de site gevestigde bedrijven gezuiverd 

wordt in één enkele installatie, uitgebaat door één van de drie bedrijven; 
 

Dat er verder ook een gemeenschappelijk gebruik is van wegen en weegbruggen op de site; 

 
Dat deze elementen wel getuigen van geïntegreerde exploitatie, maar te beperkte aspecten betreffen 

om te besluiten tot een volwaardige geïntegreerde exploitatie van de netgebruikers op de site; 
 
- geïntegreerd productieproces 

Overwegende dat bijproducten uit de processen van de Melder en Plukon Olen verwerkt worden door 
Proliver bvba, waarvoor een vacuümtransport aanwezig is tussen deze bedrijven; 

 
Dat dit de integratie van een deel van het productieproces weliswaar aantoont, maar dit niet in 

aanmerking kan komen aangezien dit transport tussen de verschillende netgebruikers op heden 
ongebruikt is door de inactiviteit van de firma Plukon Olen;  

 

Overwegende dat er op heden geen, minstens onvoldoende, sprake is een integratie van de 
exploitatie of de productieprocessen van de verschillende gebruikers van het Net;  

 
Beslist: 
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Art. 1. akte te nemen van de melding van Plukon Convenience Olen nv van het beheer van een 

gesloten distributienet van aardgas gelegen te Olen aan de Industrielaan 13, zoals aangegeven op 
een bij de melding toegevoegde kaart, en kadastraal gekend als Oevel, 4de afdeling, sectie F, 

perceelnummers 425b, 431g en 431h; 

 
Art. 2. dat het privédistributienet voor aardgas, bedoeld in artikel 1, op basis van de huidige, 

meegedeelde karakteristieken, echter niet gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet. 
 

Voor de VREG 
 

Brussel,  

 
 

 
 

 

 
André Pictoel 

Gedelegeerd Bestuurder 


