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van de VREG 

met betrekking tot de melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet 
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I.  Inleiding 

I.1.  Aanleiding 

Bij mail van 18 oktober 2021 maakte Luik Natie Coldstore nv een melding van een gesloten 
distributienet van elektriciteit te Kallo over.  

I.2. Voorwerp 
 
Het voorwerp van deze beslissing is een te creëren gesloten distributienet van elektriciteit (hierna 
“het aangemelde net”) op een industriële site ter hoogte van Kruipin, Kaai 1145 te 9310 Kallo. Op 
deze site bevinden zich, naast Luik Natie Coldstore zelf, twee andere bedrijven: Luik Natie Storage 
en Luik Natie Transport.  
 
Luik Natie Coldstore en Luik Natie Storage hebben op dit moment elk een eigen aansluiting op het 
publieke distributienet. De wens is 1 van beide entiteiten los te koppelen van het publieke net, en 
bijgevolg een (gesloten) distributienet te creëren.  

I.3.  Wettelijk kader 

Procedure: melding of toelating 
 
Het aangemelde net voor distributie van elektriciteit is niet ‘bestaand’ in de zin van art. 15.3.5/1 
van het Energiedecreet. De aanleg en het beheer van een nieuw gesloten distributienet op eigen 
site is toegelaten na voorafgaande melding aan de VREG1. Als het gesloten distributienet de grenzen 
van de eigen site overschrijdt, is de aanleg pas toegestaan na een voorafgaande toelating, verleend 
door de VREG.2 

Er moet dus in eerste instantie nagegaan worden of het aangemelde net gesitueerd is op ‘eigen 
site’, dus “het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder”. Enkel dan 
volstaat immers een melding ervan. 

Kwalificatie als gesloten distributienet 

Om als gesloten distributienet te kunnen kwalificeren, moet het net voldoen aan de criteria bepaald 
in artikel 1.1.3, 56°/2 van het Energiedecreet. Bijgevolg moet nagegaan worden of het aangemelde 
net gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet.  
  

― 
1  art. 4.6.1, §1 van het Energiedecreet 
2  art. 4.6.1, §2 van het Energiedecreet 
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De criteria daartoe zijn de volgende: 

(1) het moet gaan om een net dat gebruikt wordt voor de distributie van elektriciteit of aardgas,  
(2) binnen een geografisch afgebakende locatie,  
(3) die een industriële of commerciële locatie uitmaakt, of een locatie voor gedeelde diensten,  
(4) waarbij er, behoudens incidenteel, geen huishoudelijk afnemers zijn, en  
(5) waarbij er sprake is van een geïntegreerde exploitatie of een geïntegreerd productieproces of 

een distributie primair aan de eigenaar of beheerder van het net of de daarmee verwante 
bedrijven. 

I.4.  Voorafgaand traject  

Bij mail van 18 oktober 2021 werd het aangemelde net gemeld middels het overmaken van een 
ingevuld en ondertekend meldingsformulier. Dit dossier was nog niet volledig, hetgeen gemeld 
werd bij mail van 22 november 2021. Aanvullingen en verduidelijkingen werden overgemaakt bij 
mail van 25 november 2021. 
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II. Analyse en beoordeling 

II.1.  Procedure - bestaand net - melding 

Het aangemelde net omvat weliswaar enkele bestaande elektrische lijnen, maar wordt als 
distributienet nieuw gecreëerd, en betreft dus een nieuw net.  

Dit net situeert zich op eigen site gezien het aangemelde net, dat gesitueerd is in het Antwerpse 
havengebied, gesitueerd is op percelen die alle in eigendom van Havenbedrijf Antwerpen nv zijn.  

II.2. Kwalificatiecriteria 

Zoals in punt I.2 uiteengezet, moet naar aanleiding van de melding nagegaan worden of het 
aangemelde net gekwalificeerd kan worden als gesloten distributienet; of het, met andere 
woorden, voldoet aan de kwalificatiecriteria als beschreven in artikel 1.1.3, 56°/2 van het 
Energiedecreet. 

Het aangemelde net wordt gebruikt voor de distributie van elektriciteit aan verscheidene afnemers 
en betreft dus een distributienet.  

Als afnemers worden, naast de beheerder Luik Natie Coldstore, vermeld: Luik Natie Storage en Luik 
Natie Transport. 

1. Geografisch afgebakende locatie 

Als netgebied wordt beschouwd: het gebied waarin het distributienet gesitueerd is, ongeacht de 
eigendomsrechten van de percelen of de elektrische lijnen.  
 
In bijlage is een schets weergegeven van het gebied waarin het aangemelde net gesitueerd is. Het 
gaat om het gebied bestaand uit de percelen kadastraal gekend als Beveren, 8ste Afdeling, Sectie C, 
kadasternummers 269, (deel van) 996a en 236.  
 
Daaruit kan worden afgeleid dat het netgebied geografisch afgebakend is. De zones waarop het 
netgebied betrekking heeft zijn immers welomlijnd. Het netgebied betreft een enig, volledig 
aaneensluitend gebied. 

2. het net is gelegen op een industriële of commerciële locatie of locatie met gedeelde 
diensten 

 
Er werd aangevoerd dat de activiteiten die worden uitgevoerd op de locatie van het aangemelde 
gesloten distributienet betrekking hebben op volgende NACEBEL codes:  

• 52.100: Opslag in koelpakhuizen en overige opslag  
• 49.410: Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven   
• 52.241: Vrachtbehandeling in zeehavens  
• 52.249: Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens” 

 
Uit de vermelde activiteiten blijkt dat het aangemelde net gesitueerd is op een industriële locatie. 
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3. geen huishoudelijke afnemers, behoudens incidenteel 
 
Het aangemelde net voorziet geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit. 

4. 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 

 
Cijfermatig werd aangetoond, door opgave van het respectievelijke jaarverbruik elektriciteit voor 
het jaar 2020 alsook voor het jaar 2021 van de netgebruikers van het aangemelde net, dat het 
aangemelde net in die jaren in hoofdzaak, namelijk meer dan 94% van het totale 
elektriciteitsverbruik van het net, elektriciteit distribueerde aan de eigenaar/beheerder van het net, 
d.i. Luik Natie Coldstore. 
 
De twee andere netgebruikers die deel zullen uitmaken van het gesloten distributienet zouden  
ondernemingen betreffen die met Luik Natie Coldstore verbonden of geassocieerd zijn, waardoor 
ook hun verbruik meegerekend zou kunnen worden als zijnde “primair verbruik”. De onderlinge 
verwantschap werd niet concreet aangetoond, maar gelet op het duidelijke primaire verbruik door 
Luik Natie Coldstore, is deze verwantschap niet relevant. 
 
Er kon dus worden aangetoond dat het aangemelde net primair elektriciteit distribueert aan de 
eigenaar of beheerder van het net.  

II.3.  Conclusie 
 
Er is voldaan aan alle vereiste criteria voor de kwalificatie als gesloten distributienet van het 
aangemelde net.  
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. tot aktename van de melding van Luik Natie Coldstore, Kruipin, Kaai 1145 te 9310 Kallo, 
van het beheer van een gesloten distributienet van elektriciteit gesitueerd te Kallo, zoals 
weergegeven op de in bijlage gevoegde kaart. 

Artikel 2. te verklaren dat de beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website 
van de VREG. 

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 
 
 
Bijlage: situatieplan – locatie van het gesloten distributienet 
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