Beslissing van de Vlaamse Regulator van
de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 13 februari 2018

met betrekking tot de aktename van de melding van BP Chembel nv van het beheer van een
gesloten distributienet van elektriciteit op het grondgebied van Geel en Laakdal
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Gelet op artikel 4.6.1 en 15.3.5/1 en 15.3.5/2 van het Energiedecreet;
Gezien de melding van BP Chembel nv (hierna ‘de Melder’) van het beheer van een gesloten
distributienet van elektriciteit gelegen te Geel en Laakdal (hierna ‘het Net’), ontvangen door
de VREG op 20 december 2018;
Gezien de kaart waarop het Net en het netgebied is aangeduid;
Gezien de aansluiting van het Net op het transmissienet;
1° bestaand net – nieuw net op eigen site
Overwegende dat het Net aangelegd werd vóór 1 juli 2011 en dus een bestaand net betreft;
Dat bijgevolg, conform art. 15.3.5/1 van het Energiedecreet, een melding van het beheer van
dat Net volstaat;
Overwegende dat in het netgebied bijkomende lijnen aangelegd werden na 1 juli 2011 met
het oog op de vestiging, op de bestaande site, van een nieuwe achterliggende afnemer, JBF
Global Europe;
Dat dit deel van het distributienet niet ressorteert onder de overgangsmaatregel van art.
15.3.5/1 van het Energiedecreet voor op 1 juli 2011 bestaande netten;
Dat dit deel van het distributienet evenwel aangelegd werd op de eigen site van de Melder,
zodat conform art. 4.6.1 een voorafgaande melding ervan volstaat;
Dat deze melding weliswaar niet voorafgaand aan de aanleg plaatsvond, maar de aanleg van
de lijnen krachtens deze melding geregulariseerd wordt;
2° distributienet
Overwegende dat het een net betreft voor distributie van elektriciteit;
Dat immers de Melder elektriciteit via elektrische lijnen brengt tot bij minstens één
(achterliggende) afnemer;
Dat er zich twee achterliggende afnemers op het Net bevindt, zijnde Ineos Manufacturing
Belgium en JBF Global Europe;
3° 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;
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Dat het om de locatie gaat, gelegen aan de Amocolaan 2 te 2440 Geel, dat ten noorden
begrensd wordt door het Albertkanaal, ten zuiden door de Amocolaan en ten westen en
oosten door de terreingrenzen van de site zoals weergegeven op de bij deze beslissing
gevoegde kaart;
Dat de locatie van het netgebied zich deels, meer bepaald aan de oostelijke zijde, bevindt op
het grondgebied van de gemeente Laakdal, zodat het Net zich bevindt op het grondgebied
van zowel Geel als Laakdal;
Dat de locatie waarop het Net zich bevindt een enig, volledig aaneensluitend geheel van
percelen betreft;
4° het net is gelegen op een industriële of commerciële locatie of locatie met gedeelde
diensten
Overwegende dat de betreffende locatie industriële bedrijven omvat, meer bepaald
chemische nijverheidsactiviteiten;
Dat het Net zich dus onmiskenbaar op een industriële locatie bevindt.
5° geen huishoudelijke afnemers, behoudens incidenteel
Overwegende dat het Net geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, zoals
verklaard door de Melder;
6° primaire distributie van elektriciteit aan de eigenaar of beheerder van het net of de
daarmee verwante bedrijven, dan wel technische eisen of veiligheidseisen waardoor het
net voorziet in een geïntegreerde exploitatie of een geïntegreerd productieproces van de
verschillende gebruikers van het net
Overwegende het Net elektriciteit distribueert aan de eigenaar/beheerder van het net, d.i.
de Melder, evenals aan twee niet-verwante bedrijven;
Overwegende dat het net in hoofdzaak elektriciteit distribueert aan de Melder, namelijk
meer dan 70%;
Dat dit cijfermatig aangetoond wordt door opgave van het jaarverbruik van 2015, 2016 en
2017 van de niet met de eigenaar van het net verwante bedrijven, en van het jaarverbruik
van de eigenaar;
Dat het Net dus tevens primair elektriciteit distribueert aan de eigenaar of beheerder van
het net of de daarmee verwante bedrijven;
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Beslist:
Enig artikel. akte te nemen van de melding van BP Chembel nv van het beheer van een
gesloten distributienet van elektriciteit gelegen aan de Amocolaan 2 te 2440 Geel, dat ten
noorden begrensd wordt door het Albertkanaal, ten zuiden door de Amocolaan en ten
westen en oosten door de terreingrenzen van de site zoals weergegeven op de in bijlage
gevoegde kaart;

Voor de VREG
Brussel,

Pieterjan Renier
Algemeen directeur
Enige bijlage – Locatie van het geografisch afgebakende gebied
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