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Hoofdstuk 1 Algemene beginselen 

Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en definities 

Artikel 1.1.1   

§1 Het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse 
Gewest (hierna kortweg “Technisch Reglement” genoemd) bevat de voorschriften 
en regels in verband met het beheer van de distributienetten gelegen in het 
Vlaamse Gewest, de toegang ertoe en de vereisten voor de aanleg van directe 
lijnen, bedoeld in artikel 8 van het Elektriciteitsdecreet, evenals de gedragscode, 
bedoeld in artikel 14 van het Elektriciteitsdecreet. 

§2 Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit omvat naast dit deel I, Algemene 
Bepalingen, de Planningscode (Deel II), de Aansluitingscode (Deel III), de 
Toegangscode (Deel IV), de Meetcode (Deel V), de Samenwerkingscode (Deel VI) 
en de bijlagen. 

Artikel 1.1.2 De VREG publiceert het Technisch Reglement en is verantwoordelijk voor de 
controle op de toepassing ervan. 

Artikel 1.1.3 De gebruikte begrippen worden gedefinieerd in de begrippenlijst die als Bijlage I: 
“Begrippenlijst” is toegevoegd aan dit document. 
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Artikel 1.1.4 De termijnen vermeld in het Technisch Reglement lopen van middernacht tot 
middernacht. Zij vangen aan op de werkdag volgend op de dag van de ontvangst 
van de formele kennisgeving. Bij gebreke van een formele kennisgeving vangen de 
termijnen aan op de werkdag volgend op de dag van de kennisname van de 
gebeurtenis die daartoe aanleiding geeft. 

Afdeling 1.2 Taken en verplichtingen van de distributienetbeheerder 

Artikel 1.2.1  

§1 In het gebied waarvoor hij is aangewezen voert de distributienetbeheerder de 
taken en verplichtingen uit die hem worden opgedragen krachtens het 
Elektriciteitsdecreet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en dit Technisch 
Reglement Distributie Elektriciteit. 

§2 De distributienetbeheerder stelt al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn 
mogelijkheden ligt in het werk om onderbrekingen van de toegang tot het 
distributienet te voorkomen, of indien een onderbreking optreedt, deze zo snel 
mogelijk te verhelpen. 

§3 De distributienetbeheerder verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen die van 
hem verwacht kunnen worden ter beschikking te stellen opdat de geleverde 
spanning op een aansluitingspunt voldoet aan de bepalingen van de norm NBN EN 
50160 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten”. 

Artikel 1.2.2  

§1 De distributienetbeheerder zendt jaarlijks vóór 1 juni een verslag aan de VREG, 
waarin hij de kwaliteit van zijn dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar 
beschrijft. 

§2 Dit verslag wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de 
VREG, en wordt in twee exemplaren ingediend. 

Hoofdstuk 2 Informatie-uitwisseling en confidentialiteit 

Afdeling 2.1 Informatie-uitwisseling 

Artikel 2.1.1  

§1 Behoudens een andersluidende bepaling dient elke kennisgeving of mededeling 
gedaan ter uitvoering van dit Technisch Reglement schriftelijk te gebeuren, 
overeenkomstig de formaliteiten en voorwaarden voorzien in Artikel 2281 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarbij de afzender en de bestemmeling eenduidig kunnen 
worden geïdentificeerd. Behoudens een andersluidende bepaling bepaalt de 
distributienetbeheerder de inhoudelijke vorm van de documenten, waarin deze 
gegevens dienen uitgewisseld te worden. 

§2 In geval van hoogdringendheid mogen gegevens mondeling worden uitgewisseld. 
In elk geval dienen dergelijke gegevens zo spoedig mogelijk overeenkomstig §1 
van dit artikel te worden bevestigd. 

Artikel 2.1.2  

§1 Voor de communicatie met de distributienetgebruikers, leveranciers en 
evenwichtsverantwoordelijken bepalen de distributienetbeheerders 
gemeenschappelijk en na overleg met de leveranciers een protocol conform aan de 
EDIEL-communicatiestandaard.  
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§2 Dit protocol wordt gedetailleerd beschreven in een door de 
distributienetbeheerders gemeenschappelijk opgestelde handleiding (Utility Market 
Implementation Guide of UMIG) die ter goedkeuring aan de VREG wordt 
voorgelegd. 

§3 Behalve indien anders wettelijk of reglementair bepaald, worden de gegevens die 
tussen de verschillende betrokken partijen zullen worden uitgewisseld en vermeld 
staan in de gemeenschappelijke handleiding UMIG, geleverd via elektronische post 
(die toelaat het bewijs van de verzending te leveren), volgens het in §1 bedoelde 
protocol.  

§4 In afwijking van §1 kan de distributienetbeheerder een ander protocol opleggen 
voor de communicatie met de distributienetgebruikers, leveranciers en 
evenwichtsverantwoordelijken, indien hij tevens het beheer van het transmissienet 
waarneemt. 

§5 Het protocol voor de onderlinge communicatie tussen de netbeheerders wordt 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 1.1.8 van 
de Samenwerkingscode (Deel VI). 

Artikel 2.1.3 De elektronische gegevensuitwisseling met de distributienetbeheerders, bedoeld in 
§1 van Artikel 2.1.2, geschiedt via een beveiligd elektronisch systeem met centrale 
postbus. Hiervan kan enkel worden afgeweken na onderling akkoord. De 
modaliteiten voor het gebruik van de centrale postbus worden eenduidig bepaald 
in het toegangscontract. 

Artikel 2.1.4 Met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen mag de 
distributienetbeheerder technische en organisatorische maatregelen uitwerken met 
betrekking tot de uit te wisselen gegevens, teneinde de confidentialiteit zoals 
bepaald in Afdeling 2.2 te waarborgen. 

Artikel 2.1.5  

§1 Tabel 1 in Bijlage II: “Gegevenslijst” bevat de lijst van gegevens die de 
distributienetbeheerder kan opvragen bij de distributienetgebruikers die over een 
aansluiting op hoogspanning beschikken. Deze lijst is niet beperkend. De 
distributienetbeheerder kan op elk moment aanvullende gegevens vragen die hij 
nodig acht met het oog op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van 
het distributienet. 

§2 De distributienetgebruiker met een hoogspanningsaansluiting brengt de 
distributienetbeheerder onverwijld op de hoogte van elke wijziging van zijn 
installaties in zoverre zij een aanpassing van de eerder meegedeelde gegevens 
vereist. 

Artikel 2.1.6 Bij afwezigheid van uitdrukkelijke bepalingen daaromtrent in het Technisch 
Reglement zetten de distributienetbeheerders, de distributienetgebruikers, de 
leveranciers en de evenwichtsverantwoordelijken zich in om zo spoedig mogelijk de 
noodzakelijke informatie overeenkomstig dit Technisch Reglement mee te delen. 

Afdeling 2.2 Confidentialiteit 

Artikel 2.2.1 Diegene die informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige en / of 
vertrouwelijke informatie is. De mededeling aan derden van commercieel gevoelige 
en / of vertrouwelijke informatie door de bestemmeling van deze informatie is niet 
toegelaten, behalve wanneer aan minstens één van de volgende voorwaarden 
voldaan is: 
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1. De mededeling is vereist in het kader van een gerechtsprocedure of opgelegd 
door de overheid. 

2. De wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt leggen de bekendmaking of mededeling van de 
desbetreffende gegevens op. 

3. Er is een voorafgaand schriftelijk akkoord van diegene van wie de 
vertrouwelijke en / of commercieel gevoelige informatie uitgaat. 

4. Het beheer van het distributienet of het overleg met andere netbeheerders 
vereist de mededeling door de distributienetbeheerder. 

5. De informatie is gewoon toegankelijk of publiek beschikbaar. 

Indien een derde onder de voorwaarden begrepen onder bovenstaande punten 2, 
3 en 4, commercieel gevoelige en / of vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, 
zal de bestemmeling aan deze derde, onverminderd toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen, dezelfde graad van confidentialiteit opleggen als degene 
waaronder de oorspronkelijke communicatie gebeurde. 

Afdeling 2.3 Publieke informatie 

Artikel 2.3.1 De distributienetbeheerder stelt de volgende informatie ter beschikking van het 
publiek: 

1. de modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het 
distributienet, bedoeld in dit Technisch Reglement; 

2. de procedures die van toepassing zijn en waarnaar in dit Technisch Reglement 
wordt verwezen; 

3. de formulieren vereist voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig dit 
Technisch Reglement; 

4. de distributienettarieven en tariefperiodes. 

Hoofdstuk 3 Modelcontracten, reglementen, procedures en 
formulieren 

Afdeling 3.1 Modelcontracten en reglementen 

Artikel 3.1.1 De modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het 
distributienet, bedoeld in dit Technisch Reglement, alsook alle wijzigingen hieraan 
aangebracht, worden zonder verwijl en integraal aan de VREG overgemaakt en dit 
ten laatste drie maanden voorafgaand aan hun inwerkingtreding. De VREG dient 
haar eventuele opmerkingen, desgevallend begeleid met een tegenvoorstel, 
schriftelijk over te maken aan de distributienetbeheerder binnen dertig werkdagen 
na ontvangst van de modelcontracten en reglementen vanwege de 
distributienetbeheerder. Indien de distributienetbeheerder ten laatste op de 
dertigste werkdag na deze datum geen opmerkingen van de VREG ontvangen 
heeft, mag hij ervan uitgaan dat de VREG geen opmerkingen heeft. Ingeval de 
VREG haar opmerkingen en een eventueel tegenvoorstel binnen de eerder 
vermelde termijn heeft overgemaakt, zullen de distributienetbeheerder en de VREG 
bijeenkomen om de opmerkingen en het eventuele tegenvoorstel te bespreken. De 
aangepaste modelcontracten en reglementen kunnen in dat geval pas in werking 
treden nadat een voorstel door zowel de distributienetbeheerder als de VREG 
uitdrukkelijk aanvaard wordt. De VREG kan haar opmerkingen en het desgevallend 
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door haar aan de distributienetbeheerder voorgelegde tegenvoorstel publiceren via 
de haar geëigende kanalen. 

Afdeling 3.2 Procedures en formulieren 

Artikel 3.2.1 De procedures en formulieren vermeld in dit Technisch Reglement, alsook alle 
wijzigingen hieraan aangebracht worden zonder verwijl en integraal aan de VREG 
meegedeeld en dit ten laatste drie maanden voorafgaand aan hun 
inwerkingtreding. In voorkomend geval geeft de VREG kennis van haar 
opmerkingen aan de distributienetbeheerder ten laatste dertig dagen na de 
hierboven vermelde mededeling. De VREG dient haar eventuele opmerkingen, 
desgevallend begeleid met een tegenvoorstel, schriftelijk over te maken aan de 
distributienetbeheerder binnen dertig werkdagen na ontvangst van de procedures 
en formulieren vanwege de distributienetbeheerder. Indien de 
distributienetbeheerder ten laatste op de dertigste werkdag na deze datum geen 
opmerkingen van de VREG ontvangen heeft, mag hij ervan uitgaan dat de VREG 
geen opmerkingen heeft. Ingeval de VREG haar opmerkingen en een eventueel 
tegenvoorstel binnen de eerder vermelde termijn heeft overgemaakt, zullen de 
distributienetbeheerder en de VREG bijeenkomen om de opmerkingen en het 
eventuele tegenvoorstel te bespreken. De aangepaste procedures en formulieren 
kunnen in dat geval pas in werking treden nadat een voorstel door zowel de 
distributienetbeheerder als de VREG uitdrukkelijk aanvaard wordt. De VREG kan 
haar opmerkingen en het desgevallend door haar aan de distributienetbeheerder 
voorgelegde tegenvoorstel publiceren via de haar geëigende kanalen. 

Hoofdstuk 4 Toegankelijkheid van de installaties 

Afdeling 4.1 Voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen 

Artikel 4.1.1 De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de veiligheid van 
personen en goederen, inbegrepen normatieve regels, zoals onder meer het ARAB, 
de Codex over het welzijn op het werk en het AREI, alsook de norm 
NBN EN 50110-1 “Exploitatie van elektrische installaties” en de 
norm NBN EN 50110-2 “Exploitatie van elektrische installaties (nationale bijlagen)” 
en de eventuele latere wijzigingen, zijn van toepassing op iedere persoon die op 
het distributienet tussenkomt, met inbegrip van de distributienetbeheerder, de 
distributienetgebruikers, de leveranciers, de evenwichtsverantwoordelijken, de 
andere netbeheerders en hun respectievelijk personeel, evenals derden die in 
opdracht van voormelde partijen tussenkomen op het distributienet. 

Afdeling 4.2 Toegankelijkheid van de installaties van de 
distributienetbeheerder 

Artikel 4.2.1  

§1 De toegang tot elk roerend of onroerend goed waarvan de distributienetbeheerder 
het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, gebeurt te allen tijde overeenkomstig de 
toegangsprocedures en veiligheidsvoorschriften van de distributienetbeheerder en 
met zijn voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord. 

§2 De distributienetbeheerder heeft het recht op toegang tot alle installaties waarvan 
hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft en die zich bevinden in de inrichting van 
de distributienetgebruiker. De distributienetgebruiker zorgt voor een permanente 
toegang voor de distributienetbeheerder of verschaft hem die onmiddellijk op 
eenvoudig mondeling verzoek na behoorlijke legitimatie. 
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§3 Indien de toegang tot een roerend of onroerend goed van de 
distributienetgebruiker onderworpen is aan specifieke toegangsprocedures en 
veiligheidsvoorschriften van de distributienetgebruiker, dient hij deze vooraf 
schriftelijk mee te delen aan de distributienetbeheerder. Zoniet volgt de 
distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften. 

Afdeling 4.3 Toegankelijkheid van de installaties van de 
distributienetgebruiker 

Artikel 4.3.1  

§1 De distributienetbeheerder bepaalt welke installaties waarvan de 
distributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, functioneel deel 
uitmaken van het distributienet en welke installaties van de distributienetgebruiker 
een niet verwaarloosbare invloed hebben op het functioneren van het 
distributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere 
distributienetgebruiker. Deze bepalingen worden opgenomen in het 
aansluitingscontract of in een bijlage ervan. 

§2 De distributienetbeheerder heeft het recht op toegang tot de installaties bedoeld in 
§1 teneinde er inspecties, testen en / of proeven uit te voeren. De 
distributienetbeheerder heeft tevens het recht om exploitatiehandelingen uit te 
voeren op functionele delen. De distributienetgebruiker zorgt hiertoe voor een 
permanente toegang voor de distributienetbeheerder of verschaft hem die 
onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek. 

§3 Voorafgaand aan elke uitvoering van de exploitatiehandelingen op functionele 
delen en de inspecties, testen en / of proeven bedoeld in §2, dient de 
distributienetgebruiker de distributienetbeheerder schriftelijk op de hoogte te 
stellen van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Zoniet volgt de 
distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften. 

Afdeling 4.4 Werken op het distributienet of op de installaties van de 
distributienetgebruiker 

Artikel 4.4.1  

§1 Indien een installatie waarvan de distributienetgebruiker het eigendoms- of 
gebruiksrecht heeft, de veiligheid of de betrouwbaarheid van het distributienet in 
het gedrang brengt, heeft de distributienetbeheerder het recht om de 
distributienetgebruiker in gebreke te stellen. De geschreven ingebrekestelling geeft 
het te bekomen resultaat op (met eventueel de noodzakelijke werken), de 
motivatie ervan en de termijn van uitvoering. In geval de distributienetgebruiker 
binnen de termijn vastgelegd in de ingebrekestelling zijn installatie niet heeft 
aangepast, heeft de distributienetbeheerder het recht de nodige werken uit te 
voeren op kosten van de distributienetgebruiker of de toegang tot het 
distributienet te ontzeggen. In voorkomend geval zijn de bepalingen van Afdeling 
4.3 van toepassing. 

§2 Indien de distributienetbeheerder van oordeel is dat een aanpassing van de 
installaties waarvan de distributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht 
heeft, noodzakelijk is voor de efficiëntie van het distributienet, heeft hij het recht 
de benodigde aanpassingen op te leggen, mits voorafgaand overleg met de 
distributienetgebruiker inzake de werken en hun termijn van uitvoering en mits 
vergoeding van de gemaakte kosten. 
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Artikel 4.4.2 De werken, met inbegrip van de inspecties, testen en / of proeven, moeten worden 
uitgevoerd conform de bepalingen van dit Technisch Reglement en de contracten 
en reglementen bedoeld in dit Technisch Reglement. 

Hoofdstuk 5 Noodsituatie en overmacht 

Afdeling 5.1 Definitie van noodsituatie 

Artikel 5.1.1 In dit Technisch Reglement wordt noodsituatie beschouwd als zijnde 

1. de situatie die voorvloeit uit overmacht en waarin maatregelen dienen te 
worden genomen die uitzonderlijk en tijdelijk zijn om aan de gevolgen van de 
overmacht het hoofd te kunnen bieden teneinde de veilige en betrouwbare 
werking van het distributienet te kunnen vrijwaren of herstellen; 

2. een door de bevoegde overheid als dusdanig omschreven situatie waarbij deze 
overheid uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen kan opleggen aan 
distributienetbeheerders, distributienetgebruikers en / of leveranciers teneinde 
de veilige en betrouwbare werking van het distributienet te kunnen vrijwaren of 
herstellen; 

3. een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis die, alhoewel zij volgens de 
huidige stand van rechtspraak en rechtsleer niet als overmacht kan worden 
aangeduid, naar het inzicht van de overheid, de reguleringsinstanties, het 
gerecht, de distributienetbeheerder, een netbeheerder, een leverancier of een 
distributienetgebruiker, een dringend en gericht optreden van de 
distributienetbeheerder vereist teneinde de veilige en betrouwbare werking van 
het distributienet te kunnen vrijwaren of herstellen, of verdere schade te 
voorkomen. 

Afdeling 5.2 Overmacht 

Artikel 5.2.1 In dit Technisch Reglement worden de volgende situaties in ieder geval als 
overmacht beschouwd: 

1. natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen, overstromingen, stormen, 
cyclonen of andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden; 

2. een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan; 

3. een onvoorziene onbeschikbaarheid om redenen andere dan ouderdom, het 
gebrek aan onderhoud van de installaties of de gekwalificeerdheid van de 
operatoren, met inbegrip van een computercrash, al dan niet veroorzaakt door 
een computervirus, op voorwaarde dat alle preventieve maatregelen genomen 
zijn die technisch en economisch haalbaar zijn; 

4. de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid om via het 
distributienet elektriciteit uit te wisselen omwille van storingen binnen de 
regelzone veroorzaakt door elektriciteitsstromen die het resultaat zijn van 
energie-uitwisselingen binnen een andere regelzone of tussen twee of 
meerdere andere regelzones en waarbij de identiteit van de marktdeelnemers 
betrokken bij deze uitwisselingen niet gekend is en redelijkerwijze niet gekend 
kan zijn door de distributienetbeheerder; 

5. brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade 
veroorzaakt door criminele daden, en bedreigingen van dezelfde aard. 
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Afdeling 5.3 Ingrijpen van de distributienetbeheerder 

Artikel 5.3.1  

§1 De distributienetbeheerder is bevoegd alle handelingen te stellen die hij nodig acht 
met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het distributienet in geval 
van een noodsituatie zoals bedoeld in Artikel 5.1.1. 

§2 De handelingen die de distributienetbeheerder bij een noodsituatie oplegt met 
betrekking tot de elektrische installaties aangesloten op zijn distributienet, 
verbinden alle betrokken personen. 

§3 In het geval een noodsituatie gelijktijdig betrekking heeft op het transmissienet en 
een of meerdere distributienetten, dienen de maatregelen genomen te worden 
overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie. 

Afdeling 5.4 Opschorting van de verplichtingen 

Artikel 5.4.1  

§1 In geval van noodsituatie wordt de uitvoering van de taken en verplichtingen die 
voortvloeien uit dit Technisch Reglement en uit de contracten en de reglementen 
die hierin vermeld staan, geheel of gedeeltelijk opgeschort in hoofde van degene 
die er zich op beroept, in de mate dat de uitvoering van deze taken onmogelijk is 
geworden en beperkt tot de duur van de noodsituatie. 

§2 De verplichtingen van geldelijke aard, ontstaan voor de noodsituatie, dienen 
uitgevoerd te worden. 

Artikel 5.4.2  

§1 De partij die zich op de noodsituatie beroept, doet alle redelijke inspanningen om: 

1. de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen te beperken; 

2. haar opgeschorte verplichtingen zo snel mogelijk opnieuw te vervullen. 

§2 De partij die haar verplichtingen opschort, brengt zo snel mogelijk alle betrokken 
partijen op de hoogte van de redenen waarom zij haar verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk opschort en welke de voorzienbare termijn van de noodsituatie zal zijn. 
In afwijking van Afdeling 2.1 kan deze mededeling ook gebeuren via de media. 

Hoofdstuk 6 Directe lijnen 
Artikel 6.1.1 Alle directe lijnen met inbegrip van de hierop aangesloten installaties zijn 

onderhevig aan de toepasbare voorschriften van dit Technisch Reglement. 
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Hoofdstuk 1 Investeringsplan 

Afdeling 1.1 Inhoud en planningshorizon 

Artikel 1.1.1  

§1 De distributienetbeheerder stelt een investeringsplan op, op basis van de gegevens 
zoals omschreven in deze Planningscode (Deel II). Het investeringsplan dekt een 
periode van drie jaar; het wordt om het jaar aangepast voor de volgende drie jaar 
en meegedeeld aan de VREG vóór 1 juli. 

§2 Het investeringsplan wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd 
door de VREG en in twee exemplaren ingediend. 

Artikel 1.1.2 Het investeringsplan omvat een gedetailleerde raming van de nodige behoeften 
aan distributiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen, en 
vermeldt het investeringsprogramma (programma van aanleg van nieuwe 
distributienetten en distributienetversterkingen, programma van het ondergronds 
brengen van verbindingen, …) dat de distributienetbeheerder vooropstelt om deze 
behoeften te kunnen dekken. 

Artikel 1.1.3 Minstens eenmaal per jaar pleegt de distributienetbeheerder overleg met de 
beheerders van de met zijn net gekoppelde netten over de geplande investeringen 
in zijn distributienet. 

Hoofdstuk 2 Planningsgegevens 

Afdeling 2.1 Algemeenheden 

Artikel 2.1.1 De planningsgegevens omvatten de gegevens opgenomen in Bijlage II: 
“Gegevenslijst” van dit Technisch Reglement, aangeduid met de afkorting “P” of 
met “Alle” in de kolom “Doel”. 

Artikel 2.1.2 De distributienetgebruiker, of in voorkomend geval de leverancier, is gehouden de 
planningsgegevens overeenkomstig deze Planningscode (Deel II) aan de 
distributienetbeheerder over te maken volgens zijn best mogelijke inschatting en 
volgens de procedure die gemeenschappelijk bepaald wordt door de 
distributienetbeheerders. 
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Afdeling 2.2 Kennisgeving 

Artikel 2.2.1 Op schriftelijk verzoek van de distributienetbeheerder stelt de 
distributienetgebruiker op een toegangspunt met een aansluitingsvermogen groter 
dan 2 MVA elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar, de distributienetbeheerder in 
kennis van de volgende planningsgegevens die betrekking hebben op de periode 
beschouwd in het investeringsplan bedoeld in Afdeling 1.1: 

1. de vooruitzichten inzake het maximaal af te nemen vermogen (kW, kVAr) op 
jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken; 

2. de beschrijving van het jaarlijkse verbruiksprofiel van het af te nemen actief 
vermogen. 

Artikel 2.2.2 Op schriftelijk verzoek van de distributienetbeheerder stelt de 
distributienetgebruiker waarvan de installaties productie-eenheden omvatten of 
zullen omvatten met een totaal netto ontwikkelbaar vermogen per injectiepunt van 
minstens 2 MW, elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar, de 
distributienetbeheerder in kennis van de volgende planningsgegevens die 
betrekking hebben op de periode beschouwd in het investeringsplan bedoeld in 
Afdeling 1.1: 

1. het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte 
productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het 
regelgedrag van de diverse in dienst gestelde productie-eenheden; 

2. het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte 
productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het 
regelgedrag van de diverse in dienst te stellen productie-eenheden;  

3. de productie-eenheden die uit dienst zullen genomen worden en de voorziene 
datum van de buitendienststelling. 

Artikel 2.2.3 Voor de distributienetgebruikers op toegangspunten die niet bedoeld zijn in Artikel 
2.2.1 of Artikel 2.2.2 is het de leverancier die voor het geheel van dergelijke 
toegangspunten waarop hij toegang tot het distributienet heeft, elk jaar vóór 1 
april van het lopende jaar de distributienetbeheerder op diens schriftelijk verzoek 
in kennis stelt van de volgende planningsgegevens die betrekking hebben op de 
periode beschouwd in het investeringsplan bedoeld in Afdeling 1.1: 

1. de vooruitzichten inzake het maximaal af te nemen of te injecteren vermogen 
(kW, kVAr) op jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken; 

2. de beschrijving van het jaarlijkse verbruiksprofiel van het af te nemen actief 
vermogen. 

Artikel 2.2.4 De kennisgeving van de planningsgegevens bedoeld in Artikel 2.2.1, Artikel 2.2.2 
en Artikel 2.2.3 gebeurt volgens de tabel voorzien in Bijlage II: “Gegevenslijst” van 
het Technisch Reglement. De distributienetbeheerders bepalen in 
gemeenschappelijk overleg de minimale vereisten met betrekking tot de vorm 
waarin deze gegevens worden overgedragen. 

Artikel 2.2.5 De distributienetgebruiker met een hoogspanningsaansluiting informeert zo 
spoedig mogelijk de distributienetbeheerder over elke wijziging of verwachte 
wijziging van de gegevens die overgemaakt werden.  

Artikel 2.2.6 De plicht tot kennisgeving van de planningsgegevens bedoeld in Artikel 2.2.1 en 
Artikel 2.2.2 geldt eveneens voor de toekomstige distributienetgebruikers bij het 
indienen van hun aanvraag tot aansluiting met dien verstande dat zij deze 
planningsgegevens ook voor het lopende jaar moeten verstrekken. 
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Artikel 2.2.7  

§1 In geval de distributienetbeheerder van oordeel is dat de kennisgeving van de 
planningsgegevens onvolledig, onnauwkeurig of onredelijk is, geeft de 
distributienetgebruiker of de leverancier op vraag van de distributienetbeheerder 
alle verbeteringen of bijkomende gegevens die deze laatste nuttig acht. 

§2 De distributienetbeheerder kan, indien hij dit nodig acht om zijn opdracht tot een 
goed einde te brengen en mits motivering, bijkomende gegevens, niet voorzien in 
dit Technisch Reglement, opvragen bij de distributienetgebruiker of de leverancier. 

§3 Na raadpleging van de distributienetgebruiker of de leverancier bepaalt de 
distributienetbeheerder de redelijke termijn waarbinnen de gegevens bedoeld in §1 
en §2 overgemaakt moeten worden door de distributienetgebruiker of de 
leverancier aan de distributienetbeheerder. 

Artikel 2.2.8 De distributienetbeheerder informeert minstens eenmaal per jaar de beheerders 
van de met zijn net gekoppelde netten over de evolutie van de planningsgegevens 
bedoeld in Artikel 2.2.1 en Artikel 2.2.2. De netbeheerders komen onderling de 
vorm en de inhoud overeen van de gegevens die zij wederzijds moeten uitwisselen 
voor het opstellen van het investeringsplan, evenals de te respecteren termijnen. 
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Hoofdstuk 1 Algemeenheden 
Artikel 1.1.1   

§1 In de Aansluitingscode (Deel III) worden voorschriften opgelegd met betrekking 
tot  

• de aansluiting; 

• de installaties van de distributienetgebruiker die een niet verwaarloosbare 
invloed hebben op het functioneren van het distributienet, de aansluiting(en) of 
de installaties van een andere distributienetgebruiker. 

§2 De installaties van de meetinrichting behoren tot de aansluiting. Ze maken het 
voorwerp uit van de Meetcode (Deel V) wat betreft de technische specificaties, het 
gebruik, het onderhoud en de behandeling van de meetgegevens. 
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§3 Behoudens de bepalingen van Artikel 9.4.4 en Artikel 9.4.5 dienen alle 
aansluitingen te voldoen aan de bepalingen van het Technisch Reglement. 

Artikel 1.1.2 De distributienetbeheerder is, voor het distributienet waarvoor hij als beheerder is 
aangesteld, als enige gemachtigd het gedeelte van de aansluiting waarvan hij het 
eigendoms- of gebruiksrecht heeft, aan te leggen, aan te passen, te onderhouden, 
te herstellen, te vervangen, te verwijderen, buiten dienst te stellen en uit te baten. 

Artikel 1.1.3   

§1 De installaties die niet vallen onder Artikel 1.1.2 en waarvan de 
distributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, worden door de 
distributienetgebruiker, of door een derde in opdracht van de 
distributienetgebruiker, beheerd en onderhouden. 

§2 In afwijking van §1 mogen tussenkomsten en schakelingen op installaties die 
functioneel deel uitmaken van het distributienet, enkel door de 
distributienetbeheerder of een door hem gemandateerde uitgevoerd worden, zelfs 
als de distributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft van deze 
installaties. Indien de tussenkomsten en / of schakelingen gebeuren op vraag van 
de distributienetgebruiker of hun oorzaak vinden in de installaties van de 
distributienetgebruiker zijn de kosten van deze tussenkomsten en schakelingen ten 
laste van de distributienetgebruiker. 

Artikel 1.1.4 Bij elke aansluiting horen één of meerdere toegangspunten tot het distributienet. 

Hoofdstuk 2 Wijze van aansluiten in functie van het aansluitings- 
of onderschreven vermogen 

Artikel 2.1.1   

§1 Als het aansluitingsvermogen niet hoger is dan 25 kVA, zal de aansluiting vanaf het 
laagspanningsnet worden uitgevoerd.  

§2 Voor aansluitingsvermogens tussen 25 en 250 kVA zal de netbeheerder van het 
distributienet op het laagste spanningsniveau de wijze van aansluiten bepalen. 
Eventueel kan hij een aansluiting via een laagspanningsverbinding rechtstreeks 
aangesloten op een hoogspanning/laagspanning-transformatiepost of een 
aansluiting vanuit het hoogspanningsnet opleggen. 

§3 Als het aansluitingsvermogen ten minste 250 kVA bedraagt, zal de aansluiting 
vanaf het hoogspanningsnet worden uitgevoerd. Daarbij zal in eerste instantie de 
mogelijkheid tot aansluiting vanuit het hoogspanningsnet van de beheerder van 
het distributienet op het laagste spanningsniveau worden onderzocht, indien het 
aansluitingsvermogen kleiner is dan 25 MVA. Indien noodzakelijk, verwijst deze 
laatste de distributienetgebruiker door naar een beheerder van een distributienet 
op een hoger spanningsniveau of de transmissienetbeheerder na overleg met de 
betrokken netbeheerder. 

§4 In volgende gevallen kan de distributienetbeheerder de aansluiting uitvoeren via 
een rechtstreekse verbinding van de installaties van de distributienetgebruiker met 
de secundaire rails van een transformatiepost die het distributienet op 
hoogspanning voedt: 

• in geval van een nieuwe aansluiting, indien het onderschreven vermogen dat bij 
de aanvraag tot aansluiting vooropgesteld wordt, groter is dan 5 MW; 
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• in geval van een bestaande aansluiting, indien het gemiddelde van de reële 
maandpieken met betrekking tot de voorbije twaalf maanden, groter is dan 
5 MW. 

§5 Voor aansluitingsvermogens boven 25 MVA wordt in eerste instantie de aansluiting 
op een spanningsniveau groter dan of gelijk aan 30 kV onderzocht. 

Artikel 2.1.2 De distributienetbeheerder kan tot een wijze van aansluiten besluiten die afwijkt 
van het in Artikel 2.1.1 bepaalde, in functie van de karakteristieken van het lokale 
distributienet of indien de installatie van de distributienetgebruiker schadelijke 
storingen op het distributienet of overdreven spanningsschommelingen veroorzaakt 
of zou veroorzaken. 

Hoofdstuk 3 Voorschriften van toepassing op elke aansluiting 
Artikel 3.1.1 Elke aansluiting, evenals elke installatie van een distributienetgebruiker 

aangesloten op het distributienet, moet voldoen aan de normen en de 
reglementering van toepassing op elektrische installaties. 

Artikel 3.1.2   

§1 Vóór het in dienst stellen van een aansluiting bezorgt de distributienetgebruiker 
aan de distributienetbeheerder het bewijs dat zijn installaties aan de wettelijke 
verplichtingen voldoen. Een rapport van een volgens het AREI erkend 
controleorganisme kan hiertoe dienen. De naleving van de bepalingen van het 
AREI inzake de gelijkvormigheids- en periodieke controles van de installaties en de 
daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de distributienetgebruiker. 

§2 Indien de distributienetgebruiker of de eigenaar van het gebouw instaat voor de 
muurdoorvoer van de aansluitingskabel, bezorgt deze partij aan de 
distributienetbeheerder het bewijs dat de muurdoorvoer water- en gasdicht werd 
gemaakt. 

Artikel 3.1.3 Het toelaatbaar niveau van storingen teweeggebracht op het distributienet door de 
installaties van de aansluiting en de eigen installaties van de 
distributienetgebruiker, wordt bepaald door de gangbare nationale en 
internationale normen. 

Artikel 3.1.4  

§1 Indien een distributienetgebruiker een klacht heeft over de kwaliteit van de 
geleverde spanning, zal de distributienetbeheerder de distributienetgebruiker 
inlichten over de aard en de duur van het probleem of op verzoek van de 
distributienetgebruiker de nodige metingen ter controle van deze klacht uitvoeren. 
Als deze metingen een afwijking aantonen ten opzichte van de eisen van de norm 
NBN EN 50160, worden de kosten voor deze metingen gedragen door de 
distributienetbeheerder. Als deze metingen geen overschrijding van de toleranties 
vermeld in de norm NBN EN 50160 aantonen, worden de kosten voor deze 
metingen gedragen door de distributienetgebruiker. De kosten voor deze metingen 
worden gepubliceerd door de distributienetbeheerder. 

§2 Op basis van een ogenblikkelijke meting kunnen de distributienetbeheerder en de 
distributienetgebruiker beslissen over te gaan tot een langdurige registratie 
(minstens 48 uur) van de spanning. Als deze testen een afwijking aantonen ten 
opzichte van de eisen van de norm NBN EN 50160, worden de kosten voor deze 
registratie gedragen door de distributienetbeheerder. Als deze testen geen 
overschrijding van de toleranties vermeld in de norm NBN EN 50160 aantonen, 
worden de kosten voor deze registratie gedragen door de distributienetgebruiker. 
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De kosten voor deze registratie worden gepubliceerd door de 
distributienetbeheerder. 

§3 Voor de vaststellingen vermeld in §2 kan eveneens beroep gedaan worden op een 
geaccrediteerd controleorganisme of een derde partij door beide partijen met 
wederzijdse goedkeuring aangeduid, en onder dezelfde voorwaarden van 
kostentoewijzing. 

Artikel 3.1.5 De installaties van de distributienetgebruiker mogen bij de distributienetbeheerder 
of bij derden geen risico’s, schade of hinder van welke aard ook veroorzaken. 

Artikel 3.1.6 Elektrische installaties, gevoed via onderscheiden aansluitingen, mogen niet 
onderling verbonden worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de 
distributienetbeheerder. 

Hoofdstuk 4 Specifieke voorschriften voor aansluitingen op 
hoogspanning  

Afdeling 4.1 Omgeving van de installaties 

Artikel 4.1.1 Voor de plaatsing van de meetinrichting en andere apparatuur welke deel uitmaakt 
van de aansluiting stelt de distributienetgebruiker gratis een ruimte ter beschikking 
aan de distributienetbeheerder die voldoet aan de door deze laatste gestelde eisen, 
en waarvan de plaats in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald. 

Afdeling 4.2 Technische voorschriften voor hoogspanningsaansluitingen 

Artikel 4.2.1 Het concept van de aansluiting en de installaties van de distributienetgebruiker 
moet aanvaard worden door de distributienetbeheerder. Dit omvat de inplanting, 
de bereikbaarheid van de installaties en de bedienbaarheid en de identificatie van 
de bedieningsapparatuur. De werking moet in overeenstemming zijn met de 
exploitatiewijze van het distributienet waarop ze aangesloten worden, dit zowel 
met betrekking tot hun technische kenmerken als met betrekking tot de 
veiligheidsaspecten verbonden aan de exploitatie. 

Artikel 4.2.2   

§1 De instellingen van de beveiligingen van de distributienetgebruiker die in geval van 
incident zijn installaties afschakelen van de aansluiting, worden in 
gemeenschappelijk overleg met de distributienetbeheerder bepaald. De selectiviteit 
van de beveiliging van de netten mag door de keuze van de waarde van de 
beveiligingsparameters in geen geval in het gedrang gebracht worden. 

§2 De distributienetbeheerder heeft het recht om, op basis van een gewijzigde 
netsituatie, de noodzakelijke aanpassingen op te leggen voor de beveiligingen in 
de installaties van de distributienetgebruiker, dit teneinde de selectiviteit van de 
beveiligingen in de netten te blijven waarborgen. Alle kosten verbonden aan 
eventueel uit te voeren aanpassingen aan de installaties van de 
distributienetgebruiker zijn ten laste van de betrokken distributienetgebruiker. 

Artikel 4.2.3   

§1 De distributienetbeheerder heeft het recht om de technische middelen aan te 
wenden nodig voor de compensatie van reactieve energie, of, meer in het 
algemeen, voor de compensatie van ieder verstorend fenomeen, wanneer de 
belasting van een distributienetgebruiker aangesloten aan het distributienet 
aanleiding geeft tot een bijkomende afname van reactieve energie, zoals bepaald 
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in Afdeling 4.2 van de Toegangscode (Deel IV), of wanneer ze de veiligheid, de 
betrouwbaarheid of de efficiëntie van het distributienet verstoort. 

§2 De distributienetbeheerder motiveert zijn beslissing en deelt deze mede aan de 
betrokken distributienetgebruiker. 

§3 De installatie en de aanwending van de technische middelen bedoeld in §1 zijn ten 
laste van de betrokken distributienetgebruiker. 

Artikel 4.2.4   

§1 De aansluitingen op hoogspanning voldoen aan de technische voorschriften 
beschreven in Bijlage III: “Technische voorschriften voor aansluiting op het HS-
distributienet”. 

§2 De installaties van distributienetgebruikers aangesloten op hoogspanning voldoen 
aan de voorschriften beschreven in Bijlage IV: “Power Quality voorschriften voor 
netgebruikers aangesloten op hoogspanningsnetten”. 

§3 In afwijking van §1 voldoen de aansluitingen op spanningen gelijk aan of groter 
dan 30 kV en de bijhorende installaties van de distributienetgebruiker aan de 
technische voorschriften beschreven in Bijlage V: “Technische karakteristieken van 
aansluitingsinstallaties en installaties van de distributienetgebruiker aangesloten op 
netten met spanning(en) gelijk aan of groter dan 30 kV”. 

§4 Voor aansluitingen op spanningen gelijk aan of groter dan 30 kV zijn de 
aansluitingsvelden van de aansluitingsinstallaties uitgerust met beveiligingen, om 
selectief een fout uit te schakelen binnen een maximum toegelaten tijdsinterval 
(waarin begrepen de tijd voor de werking van de vermogenschakelaar en het 
doven van de boog) zoals vermeld in Bijlage VI: “Maximaal toegelaten 
foutafschakeltijden door beveiliging”. De beveiligingen die hier worden bedoeld 
worden door de distributienetbeheerder gepreciseerd in het aansluitingscontract. 

§5 De distributienetbeheerder bepaalt voor aansluitingen op spanningen gelijk aan of 
groter dan 30 kV, na overleg met de distributienetgebruiker en voor wat betreft de 
aspecten die niet worden geregeld in dit Technisch Reglement en die nodig worden 
geacht door de distributienetbeheerder met het oog op de veiligheid, de 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het distributienet, de minimale technische 
vereisten en de regelparameters met betrekking tot de installaties bedoeld in §1 
van Artikel 1.1.1. 

Hoofdstuk 5 Specifieke voorschriften voor aansluitingen op 
laagspanning 

Afdeling 5.1 Omgeving van de installaties 

Artikel 5.1.1   

§1 In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA overschrijdt, stelt 
de distributienetgebruiker voor de plaatsing van de meetinrichting en andere 
apparatuur die deel uitmaakt van de aansluiting, gratis een (deel van een) ruimte 
ter beschikking aan de distributienetbeheerder die voldoet aan de door deze 
laatste gestelde eisen. 

§2 In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA niet overschrijdt, 
stelt de distributienetgebruiker gratis een deel van een muur ter beschikking voor 
de aansluitingskast. 
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Artikel 5.1.2 In gebouwen waar meerdere distributienetgebruikers aangesloten zijn, stelt de 
eigenaar voor de plaatsing van de meetinrichting en andere aansluitingsinstallaties, 
gratis een ruimte ter beschikking aan de distributienetbeheerder die voldoet aan de 
door deze laatste gestelde eisen. 

Artikel 5.1.3 Als voor het voeden van een verkaveling een nieuwe distributiecabine noodzakelijk 
is, stelt de verkavelaar gratis een terrein ter beschikking aan de 
distributienetbeheerder dat voldoet aan de door deze laatste gestelde eisen. 

Afdeling 5.2 Technische voorschriften voor laagspanningsaansluitingen 

Artikel 5.2.1   

§1 De aansluitingen op laagspanning voldoen aan de technische voorschriften 
beschreven in Bijlage VII: “Algemene technische voorschriften voor de aansluiting 
van een gebruiker op het laagspanningsdistributienet”. 

§2 In aanvulling van §1 voldoen de aansluitingen op laagspanning van GSM-
installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van hoogspanningslijnen op een 
spanningsniveau van 30 kV of lager, aan de technische voorschriften beschreven in 
Bijlage VIII: “Aansluiting op het LS-distributienet van GSM-installaties geplaatst op 
masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie”.  

§3 In afwijking van §1 voldoen de aansluitingen op laagspanning van tijdelijke 
installaties voor werven aan de technische voorschriften beschreven in Bijlage IX: 
“Voorschriften voor LS-aansluitingen voor tijdelijke installaties van werven”.  

§4 In afwijking van §1 voldoen de aansluitingen op laagspanning van foorinstallaties 
aan de technische voorschriften beschreven in Bijlage X: “Technische voorschriften 
voor de aansluiting van foorinstallaties op het distributienet”.  

§5 In afwijking van §1 voldoen de aansluitingen op laagspanning van vaste 
professionele installaties zonder meter aan de technische voorschriften beschreven 
in Bijlage XI: “Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste 
professionele installaties zonder meter”. 

Artikel 5.2.2 Het aansluitingsvermogen ter beschikking gesteld op een toegangspunt wordt 
bepaald in Bijlage XII: “Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het 
vermogen van de automatische laagspanningsschakelaars”. 

Hoofdstuk 6 Bijkomende voorschriften voor aansluiting van 
productie-eenheden op spanningen groter dan of 
gelijk aan 30 kV 

Afdeling 6.1 Werkingsvoorwaarden i.v.m. spanning en frequentie 

Artikel 6.1.1   

§1 Een productie-eenheid moet synchroon met het net kunnen werken:  

• zonder beperking in tijd indien de netfrequentie begrepen is tussen 48.5 Hz en 
51 Hz; 

• tijdens een in gemeenschappelijk akkoord tussen de distributienetgebruiker en 
distributienetbeheerder bepaalde tijd indien de netfrequentie tussen 48 Hz en 
48.5 Hz, of tussen 51 Hz en 52.5 Hz ligt. 

§2 Het frequentierelais dat de overgang van een productie-eenheid naar eilandbedrijf 
bewaakt, mag niet geactiveerd worden zolang de frequentie van het distributienet 
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groter dan of gelijk aan 48 Hz is, tenzij andersluidende bepaling in het 
aansluitingscontract. 

Artikel 6.1.2 Een productie-eenheid moet zonder beperking in tijd synchroon kunnen werken 
met het net, binnen het gearceerde gebied in onderstaande grafiek ∆U-frequentie, 
waarin ∆U verwijst naar de spanningsafwijking aan de klemmen van de generator 
uitgedrukt in % van de nominale spanning van de generator. 

-7,5%

+7,5%

frequentie (Hz)

∆U (% )

47,5

48,5

52,5
51,0

 
Artikel 6.1.3   

§1 Een productie-eenheid moet, tenzij andersluidende bepaling in het 
aansluitingscontract:  

• over haar gehele werkingsdomein synchroon met het distributienet kunnen 
werken wanneer de spanning in het aansluitingspunt, uitgedrukt in percentage 
van de nominale spanning in het aansluitingspunt, gedurende een spanningsval 
met beperkte amplitude, binnen het gearceerde gebied van de onderstaande 
grafiek blijft; 

70 %

92,5%

U (%)

tijd (s)
0,5 1,5

 
• over haar gehele werkingsdomein synchroon met het distributienet kunnen 

werken als de spanning op het aansluitingspunt, uitgedrukt in procent van de 
nominale spanning op het aansluitingspunt, gedurende een spanningsval met 
belangrijke amplitude, binnen het gearceerde gebied van de onderstaande 
grafiek blijft. 
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50%

92,5%

0,2 0,7

U (%)

tijd (s)
 

§2 In afwijking van wat voorzien is in §1 is de spanning waarmee dient rekening te 
worden gehouden in het geval van een productie-eenheid die ingebed is in de 
installaties van de distributienetgebruiker, de spanning aan de uitgang van deze 
productie-eenheid. 

Artikel 6.1.4 Specifieke voorschriften voor asynchrone generatoren worden op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende wijze bepaald door de 
distributienetbeheerder. 

Artikel 6.1.5 Tijdens een plotse wijziging of een belangrijke afwijking van de frequentie mag 
een productie-eenheid de werking van de primaire frequentieregeling niet 
verstoren. 

Afdeling 6.2 Werkingsvoorwaarden i.v.m. reactief vermogen 

Artikel 6.2.1 Elke productie-eenheid waarvan het nominaal vermogen Pnom groter dan of gelijk 
aan 25 MW is, is een regelende productie-eenheid. 

Artikel 6.2.2 Elke regelende productie-eenheid moet in staat zijn haar levering van reactief 
vermogen automatisch en op vraag van de distributienetbeheerder, zonder verwijl, 
aan te passen tijdens langzame (in orde van minuten) en plotse (in orde van een 
fractie van seconde) wijzigingen in de spanning. 

Artikel 6.2.3 Elke niet-regelende productie-eenheid moet in staat zijn haar levering van reactief 
vermogen aan te passen in functie van de noden van het distributienet, ten minste 
door de productie van het reactieve vermogen te kunnen omschakelen tussen twee 
niveaus overeengekomen tussen de distributienetbeheerder en de betrokken 
distributienetgebruiker. 

Artikel 6.2.4   

§1 Voor elke waarde van het actief vermogen dat op het distributienet kan 
geïnjecteerd worden tussen het technisch minimum en het maximaal 
aansluitingsvermogen bij normale exploitatiespanning, moet de regelende 
productie-eenheid in het aansluitingspunt een reactief vermogen met een 
getalwaarde gelegen tussen –0,1 Pnom en 0,45 Pnom respectievelijk kunnen 
absorberen of leveren. 

§2 Voor elke spanning op het aansluitingspunt tussen 0,9 en 1,05 maal de normale 
exploitatiespanning, moet de regelende productie-eenheid dezelfde mogelijkheden 
hebben, met uitzondering van een beperking veroorzaakt door 
spanningsbeperkingen van de generator of veroorzaakt door de statorstroom van 
de generator. Een eventuele statorstroombeperking mag niet tussenkomen bij de 
snelle regeling van de spanning. 
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Artikel 6.2.5   

§1 De spanningsregelaar van een regelende productie-eenheid is voorzien van een 
over- en onderbekrachtigingsbegrenzer. Deze werken automatisch en enkel indien 
het reactief vermogen zich buiten het interval bevindt zoals bepaald door Artikel 
6.2.4. 

§2 De spanningsregelaar neemt de regeling automatisch over zodra de spanning op 
het aansluitingspunt terug binnen het interval beschreven in Artikel 6.2.4 gekomen 
is. 

Artikel 6.2.6 Binnen het werkingsgebied dient elke regelende productie-eenheid bij trage 
spanningswijzigingen ∆Unet op het aansluitingspunt, op automatische wijze haar 
reactieve productie ∆Qnet aan te kunnen passen zodat de relatieve 
gevoeligheidscoëfficiënt αeq begrepen is tussen 18 en 25. 

Hierbij is 
( )

exp,

45,0

normnet

nomnet
eq UU

PQ
∆

×∆
−=α  

met: 

• Qnet het reactief vermogen gemeten aan de hoogspanningszijde van de 
opvoertransformator; 

• Pnom het nominaal vermogen; 

• Unet de spanning, gemeten aan de hoogspanningszijde van de 
opvoertransformator; 

• Unorm,exp de normale exploitatiespanning (de gemiddelde spanning waarrond het 
distributienet geëxploiteerd wordt). 

Artikel 6.2.7 Indien een niet-regelende productie-eenheid uitgerust is met een regelaar bestemd 
om de referentiewaarde te volgen van het geproduceerd reactief vermogen, dient 
deze traag te zijn ten opzichte van de primaire spanningsregeling van de regelende 
eenheden (waarvan de werking ingrijpt op de schaal van seconden) en snel ten 
opzichte van de dynamica van de transformatoren met automatische 
regelschakelaars (inwerkende op een schaal van tientallen seconden tot minuten) 
om zodoende spanningsschommelingen in het elektrisch systeem te vermijden. De 
tijdsconstante van deze regelaar in gesloten lus moet minstens tussen tien en 
dertig seconden kunnen ingesteld worden.  

Hoofdstuk 7 Bijkomende voorschriften voor aansluiting van 
productie-eenheden op spanningen kleiner dan 30 kV 

Artikel 7.1.1 De aansluitingen van productie-eenheden op spanningen kleiner dan 30 kV moeten 
voldoen aan de technische voorschriften beschreven in Bijlage XIII: “Specifieke 
technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties 
die in parallel werken met het distributienet”.  

Hoofdstuk 8 Aansluitingsprocedure  

Afdeling 8.1 Aansluitingsaanvraag  

Artikel 8.1.1   

§1 Elke nieuwe aansluiting of wijziging van een bestaande aansluiting dient 
voorafgegaan te worden door een bij de distributienetbeheerder in te dienen 
aanvraag tot aansluiting. 
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§2 De distributienetbeheerder kan een aansluitingsaanvraag ook opleggen indien er 
aanpassingen gebeuren aan installaties van een distributienetgebruiker die een 
niet verwaarloosbare invloed op het distributienet hebben. 

Artikel 8.1.2   

§1 Elke natuurlijke of rechtspersoon kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag 
tot aansluiting met betrekking tot een nieuwe aansluiting indienen. 

§2 Elke aangesloten distributienetgebruiker kan bij de distributienetbeheerder een 
aanvraag tot aansluiting met betrekking tot een aanpassing van zijn bestaande 
aansluiting, installaties met niet verwaarloosbare invloed op het distributienet of 
hun respectievelijke exploitatiewijze indienen. 

§3 De aansluitingsaanvraag bevat minstens volgende gegevens: 

• de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (eventueel de juridische 
vorm, BTW-nummer en NACE-code); 

• de rechten van de aanvrager ten aanzien van het gebouw of de installatie 
waarop de aansluiting betrekking heeft; 

• het grondplan van de plaats van verbruik / productie; 

• het gewenste aansluitingsvermogen en spanningsniveau; 

• de technische karakteristieken van de op het distributienet aan te sluiten 
installaties; 

• de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel. 

§4 De distributienetbeheerder publiceert een tabel van de mogelijke waarden voor het 
aansluitingsvermogen op laagspanning. 

Artikel 8.1.3   

§1 Bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting wordt onderscheid gemaakt tussen 
een eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting en een aansluiting met 
voorafgaandelijke studie. 

§2 Een aanvraag voor eenvoudige aansluiting is van toepassing indien: 

• de afname gebeurt op laagspanning en 

• het gevraagde aansluitvermogen lager is dan 25 kVA of de 
distributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding en / of versterking van 
het distributienet nodig is. 

§3 Een aanvraag voor een tijdelijke aansluiting is van toepassing indien: 

• de aansluiting gebruikt zal worden voor het voeden van installaties op 
bouwterreinen of manifestaties, en 

• het gebruik van de aansluiting strikt beperkt is in de tijd of de aansluiting na 
een beperkte periode vervangen wordt door een permanente aansluiting, en 

• de distributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding en / of versterking van 
het distributienet nodig is. 

§4 Indien de aansluiting niet overeenstemt met de bepalingen van §2 en §3 van dit 
artikel, is een aanvraag voor een aansluiting met studie van toepassing. 
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Afdeling 8.2 Aanvraag voor een eenvoudige aansluiting 

Artikel 8.2.1 Elke aanvraag tot het bekomen van een aansluiting die beantwoordt aan de 
bepalingen van Artikel 8.1.3 §2 wordt ingediend bij de distributienetbeheerder 
volgens de procedure die hij daartoe opstelt en bekendmaakt. 

Artikel 8.2.2 De distributienetbeheerder gaat de volledigheid van de aanvraag na, en meldt de 
eventuele onvolledigheid binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 

Artikel 8.2.3 De distributienetbeheerder beantwoordt een aanvraag voor een eenvoudige 
aansluiting binnen de tien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag 
met: 

• ofwel een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor aansluiting en de 
EAN-GSRN van het toegangspunt of de toegangspunten horende bij de 
aansluiting opgenomen worden; 

• ofwel met een schriftelijk antwoord dat de aanvraag niet voldoet aan de 
definitie van een eenvoudige aansluiting met de vermelding van de reden 
hiervoor; 

• ofwel met een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag. 

In het laatste geval vermeldt de distributienetbeheerder dat de aanvrager beroep 
kan aantekenen tegen deze weigering bij de VREG. 

Afdeling 8.3 Aanvraag voor een tijdelijke aansluiting 

Artikel 8.3.1 Elke aanvraag tot het bekomen van een tijdelijke aansluiting die beantwoordt aan 
de bepalingen van Artikel 8.1.3 §3 wordt ingediend bij de distributienetbeheerder 
volgens de procedure die hij daartoe opstelt en bekendmaakt. 

Artikel 8.3.2 In zijn aanvraag dient de aanvrager een uitvoeringsdatum voor te stellen.  

Artikel 8.3.3 De distributienetbeheerder gaat de volledigheid van de aanvraag na, en meldt de 
eventuele onvolledigheid binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 

Artikel 8.3.4  

§1 De distributienetbeheerder beantwoordt een aanvraag voor een tijdelijke 
aansluiting binnen de vijf werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag 
met: 

• ofwel een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor aansluiting en de 
EAN-GSRN van het toegangspunt of de toegangspunten horende bij de 
aansluiting opgenomen worden; 

• ofwel met een schriftelijk antwoord dat de aanvraag niet voldoet aan de 
definitie van de tijdelijke aansluiting met de vermelding van de reden hiervoor; 

• ofwel met een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag. 

In het laatste geval vermeldt de distributienetbeheerder dat de aanvrager beroep 
kan aantekenen tegen deze weigering bij de VREG.  

§2 In uitzonderlijke omstandigheden en mits motivatie kan de distributienetbeheerder 
afwijken van de gestelde termijn. 

Artikel 8.3.5 De distributienetbeheerder gaat na of de uitvoeringsdatum haalbaar is. In het 
geval dat de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt de 
distributienetbeheerder een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde 
datum en een alternatieve uitvoeringsdatum bij zijn antwoord op de aanvraag. In 
ieder geval kan de uitvoeringstermijn voor de realisatie van een tijdelijke 
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aansluiting waarvan de aanvraag eveneens voldoet aan de voorwaarden voor een 
aanvraag voor een eenvoudige aansluiting, niet langer zijn dan deze voor een 
eenvoudige aansluiting zoals bepaald in §2 van Artikel 8.8.1. 

Afdeling 8.4 Aanvraag voor een aansluiting met studie 

Artikel 8.4.1 Indien de aansluitingsaanvraag beantwoordt aan de bepalingen van Artikel 8.1.3 
§4 geeft de aanvrager aan of hij een oriënterende studie of een detailstudie wenst. 
De distributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het maken van een 
oriënterende studie en een detailstudie. 

Afdeling 8.5 Oriënterende studie en voorontwerp van aansluiting 

Artikel 8.5.1 Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van 
aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is 
facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de 
distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige 
wijze. 

Artikel 8.5.2 Elke natuurlijke of rechtspersoon kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag 
voor een oriënterende studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting. 

Artikel 8.5.3 Elke distributienetgebruiker kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag voor 
een oriënterende studie indienen met betrekking tot een aanpassing van zijn 
bestaande aansluiting, installaties met niet verwaarloosbare invloed op het 
distributienet, of hun respectievelijke exploitatiewijze. 

Artikel 8.5.4 De aanvraag voor een oriënterende studie bevat minstens de gegevens vermeld in 
Artikel 8.1.2 §3 en wordt schriftelijk ingediend volgens de door de 
distributienetbeheerder daartoe opgestelde en openbaar gemaakte procedure. 

Artikel 8.5.5 De kosten voor een oriënterende studie worden door de aanvrager gedragen. 

Artikel 8.5.6 Tijdens de uitvoering van de oriënterende studie werken de 
distributienetbeheerder en de aanvrager te goeder trouw samen. De 
distributienetbeheerder kan op elk moment bij de aanvrager bijkomende informatie 
opvragen die noodzakelijk is om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden. 

Artikel 8.5.7   

§1 Binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een termijn van vijftien 
werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag voor een oriënterende studie, 
maakt de distributienetbeheerder zijn conclusies aan de aanvrager over, hetzij 
door middel van een voorontwerp van aansluiting, hetzij door middel van een 
gemotiveerde weigering van de aansluiting met de vermelding dat deze beslissing 
het voorwerp van beroep kan uitmaken bij de VREG. 

§2 In afwijking van §1 bedraagt de termijn bedoeld in §1 maximaal dertig werkdagen 
ingeval de aanvraag betrekking heeft op een aansluiting op een spanning groter 
dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen 
groter dan of gelijk aan 1 MVA.  

§3 Het voorontwerp bevat ten minste: 

• een schema voor de beoogde aansluiting; 

• de technische voorschriften voor de aansluiting; 

• een indicatieve raming van de kosten; 
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• een indicatieve raming van de termijn nodig voor de realisatie van de 
aansluiting met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het 
distributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting. 

Artikel 8.5.8 Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriënterende studie verleent de 
distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de 
noodzakelijke continuïteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die 
betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken. 

Afdeling 8.6 Detailstudie en ontwerp van aansluiting 

Artikel 8.6.1 Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als 
onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract. 

Artikel 8.6.2 Elke natuurlijke of rechtspersoon kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag 
voor een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een nieuwe 
aansluiting. 

Artikel 8.6.3 Elke distributienetgebruiker kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag voor 
een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een aanpassing van zijn 
bestaande aansluiting, installaties met niet verwaarloosbare invloed op het 
distributienet, of hun respectievelijke exploitatiewijze. 

Artikel 8.6.4 De aanvraag tot aansluiting bevat minstens de gegevens vermeld in Artikel 8.1.2 
§3 en wordt schriftelijk ingediend volgens de door de distributienetbeheerder 
daartoe opgestelde en openbaar gemaakte procedure. 

Artikel 8.6.5 Na ontvangst van een aanvraag tot aansluiting beoordeelt de 
distributienetbeheerder ten spoedigste en in ieder geval binnen een termijn van 
tien werkdagen, de ontvankelijkheid ervan. Hij stelt de aanvrager schriftelijk op de 
hoogte van het resultaat hiervan, en vermeldt de verdere gegevens die de 
aanvrager eventueel moet verstrekken om het ontwerp van aansluiting voor te 
bereiden. 

Artikel 8.6.6 Bij het onderzoek van de aanvraag tot aansluiting verleent de 
distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de 
noodzakelijke continuïteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die 
betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en op 
productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.  

Artikel 8.6.7   

§1 Zo spoedig mogelijk, en zeker binnen een termijn van dertig werkdagen na 
ontvangst van een volledige aanvraag, bezorgt de distributienetbeheerder de 
aanvrager een voorstel van aansluitingscontract of een gemotiveerde weigering 
van de aansluiting met de vermelding dat deze beslissing het voorwerp van beroep 
kan uitmaken bij de VREG. Het voorstel van aansluitingscontract omvat een 
ontwerp van aansluiting met de technische oplossingen en regelparameters die 
dienen overeengekomen te worden tussen distributienetbeheerder en aanvrager, 
in overeenstemming met de voorschriften van het Technisch Reglement en 
rekening houdend met de technische kenmerken van het distributienet. Dit 
voorstel omvat eveneens de uitvoeringsmodaliteiten en termijnen voor de realisatie 
van de aansluiting naargelang het gaat om een nieuwe of een aan te passen 
aansluiting, met aanduiding van de onderliggende hypothesen en rekening 
houdend met de termijnen nodig voor de eventuele aanpassingen die aan het 
distributienet en transmissienet moeten aangebracht worden. 
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§2 In afwijking van §1 bedraagt de termijn voor aanvragen die betrekking hebben op 
aansluitingen op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen 
van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA, veertig 
werkdagen. 

§3 De termijnen vermeld in §1 en §2 kunnen worden verlengd in gemeenschappelijk 
akkoord. 

Artikel 8.6.8   

§1 Indien een aansluitingsaanvraag niet leidt tot het sluiten van een 
aansluitingscontract binnen een periode van veertig werkdagen nadat het voorstel 
van aansluitingscontract werd overgemaakt, wordt de procedure van de 
aansluitingsaanvraag beschouwd als zijnde afgesloten. De betrokken 
distributienetgebruiker kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de VREG. 

§2 De kosten gemaakt door de distributienetbeheerder voor de behandeling van de 
aansluitingsaanvraag en het opstellen van het ontwerp van aansluiting, zijn ten 
laste van de aanvrager. 

Afdeling 8.7 Aansluitingscontract en -reglement 

Artikel 8.7.1  

§1 Elke nieuwe aansluiting dient voorafgegaan te worden door een met de 
distributienetbeheerder af te sluiten aansluitingscontract. 

§2 In afwijking van §1 moet geen aansluitingscontract ondertekend worden voor 
nieuwe aansluitingen op het laagspanningsnet waarvoor geen studie door de 
distributienetbeheerder moet worden verricht. Voor deze aansluitingen op het 
laagspanningsnet worden de voorwaarden opgenomen in het 
aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder 
voegt dit aansluitingsreglement bij zijn offerte, zoals bedoeld in Artikel 8.2.3 en 
Artikel 8.3.4. 

Artikel 8.7.2  

§1 Elke aanpassing van een bestaande aansluiting, een installatie van een 
distributienetgebruiker die een niet verwaarloosbare invloed heeft op het 
distributienet of hun respectievelijke exploitatiewijze dient voorafgegaan te worden 
door een met de distributienetbeheerder af te sluiten aansluitingscontract. 

§2 In afwijking van §1 moet geen aansluitingscontract ondertekend worden voor 
aanpassingen aan aansluitingen op het laagspanningsnet waarvoor geen studie 
door de distributienetbeheerder moet worden verricht.  

Artikel 8.7.3 Op aanvraag van de distributienetgebruiker kan de distributienetbeheerder 
beslissen dat een wijziging zoals bedoeld in Artikel 8.7.2 als minder belangrijk 
wordt beschouwd. Een dergelijke minder belangrijke aanpassing wordt vermeld in 
een bijvoegsel bij het aansluitingscontract. 

Artikel 8.7.4 In afwachting van de opmaak van nieuwe aansluitingscontracten tussen de 
distributienetbeheerder en de distributienetgebruiker, blijven de vroeger gemaakte 
afspraken tussen de partijen die bij de aansluiting betrokken zijn verder van 
kracht, in de mate dat ze niet strijdig zijn met het Technisch Reglement. 

Artikel 8.7.5 Het aansluitingscontract bevat minstens de volgende elementen: 

• de identiteit van de partijen; 

• de aanduiding van de contactpersonen; 
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• de bepalingen met betrekking tot de looptijd en de stopzetting van het 
contract; 

• de beschrijving en het liggingsplan van de aansluiting en de meetinstallatie met 
locatie en spanningsniveau van het toegangspunt; 

• de unieke identificatie van het toegangspunt of de toegangspunten bij middel 
van één of meerdere EAN-GSRN; 

• de bepalingen in verband met de toegankelijkheid en het beheer van de 
aansluitingsinstallaties; 

• de beschrijving van de installaties van de distributienetgebruiker (inclusief 
installaties welke functioneel deel uitmaken van het net), inzonderheid de 
aangesloten productie-eenheden; 

• de specifieke technische voorwaarden en bepalingen, onder meer het 
aansluitingsvermogen, de relevante technische karakteristieken van de 
aansluiting en van de installaties van de distributienetgebruiker, het 
meetsysteem, de uitbating, het onderhoud, de eisen in verband met 
beveiligingen, veiligheid, …; 

• de bepalingen met betrekking tot wederzijdse aansprakelijkheid en 
confidentialiteit; 

• in voorkomend geval, de modaliteiten met betrekking tot de 
onderbreekbaarheid van de toegang; 

• de bepalingen in verband met de meteropname; 

• de betalingsmodaliteiten. 

Het aansluitingscontract kan tevens voorzien in een regeling voor forfaitaire 
schadeloosstelling bij onderbrekingen van de stroomvoorziening die langer dan 4 
uur duren. Ingeval beroep gedaan wordt op de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheidsregeling, kan de forfaitaire schadeloosstelling voor 
onderbrekingen niet ingeroepen worden. 

De modaliteiten met betrekking tot de onderbreekbaarheid van de toegang kunnen 
in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 8.7.6 De technische oplossingen en de regelparameters kunnen worden herzien op 
gemotiveerde aanvraag van de distributienetbeheerder. 

Artikel 8.7.7 In geval van overdracht, in gebruik of in eigendom, van roerende of onroerende 
goederen waarvoor de aansluiting dienstig is, sluit de overnemer onverwijld een 
nieuw aansluitingscontract af met de distributienetbeheerder, indien de aansluiting 
niet valt onder het toepassingsgebied van het aansluitingsreglement.  

Afdeling 8.8 Realisatie van de aansluiting 

Artikel 8.8.1   

§1 De distributienetbeheerder stelt alle mogelijke middelen in het werk om de termijn 
voor de realisatie van de aansluiting vermeld in §1 van Artikel 8.6.7 voor 
aansluitingen met voorafgaande studie, of in Artikel 8.3.2 of Artikel 8.3.5 voor 
tijdelijke aansluitingen te respecteren. 

§2 Voor de realisatie van een eenvoudige aansluiting bedraagt de termijn maximaal 
vijftien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de bevestiging van de 
offerte door de aanvrager behoudens uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd 
door de distributienetbeheerder. In afwijking van Afdeling 2.1 van de Algemene 
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Bepalingen (Deel I) van dit Technisch Reglement kan de bevestiging ook 
telefonisch gebeuren door de aanvrager. 

Artikel 8.8.2   

§1 De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de 
planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde 
overheden ingediend worden. 

§2 De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen 
van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om 
de noodzakelijke vergunningen af te leveren. 

Artikel 8.8.3 De termijnen voor de realisatie van de aansluiting kunnen worden verlengd in 
gemeenschappelijk akkoord. 

Artikel 8.8.4 Het tracé van de aansluiting alsmede de opstelling en de karakteristieken van de 
samenstellende delen worden zodanig bepaald door de distributienetbeheerder dat 
de algemene veiligheid en de normale werking van de deelelementen van de 
aansluiting verzekerd zijn en dat de verbruiksopnamen, het toezicht, het nazicht en 
het onderhoud gemakkelijk kunnen geschieden. 

Artikel 8.8.5   

§1 De doorvoer van de aansluitingskabel door de muur van het gebouw van de 
distributienetgebruiker kan aan de distributienetgebruiker of de eigenaar van het 
gebouw worden toevertrouwd volgens de aanwijzingen van de 
distributienetbeheerder. 

§2 De kabel dient over de hele lengte van de doorvoeropening mechanisch te worden 
beschermd door een mantelbuis vervaardigd uit polyvinylchloride, polyethyleen of 
vezelcement. 

§3 De doorvoeropening voor de elektriciteitsaansluiting mag niet voor andere 
leidingen worden gebruikt. 

§4 De muurdoorvoer wordt door de distributienetgebruiker of de eigenaar van het 
gebouw water- en gasdicht gemaakt. 

Hoofdstuk 9 Gebruik, onderhoud en conformiteit van de 
aansluiting 

Afdeling 9.1 Algemeen 

Artikel 9.1.1   

§1 De distributienetgebruiker en de eigenaar van het betrokken vastgoed treffen de 
nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te voorkomen.  

§2 De distributienetgebruiker of de eigenaar van het betrokken vastgoed dient de 
distributienetbeheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, 
afwijking of niet-conformiteit aan de wettelijke of reglementaire voorschriften die 
hij redelijkerwijze kan vaststellen. 

§3 Bij de uitvoering van werken door de distributienetgebruiker in de nabijheid van de 
aansluiting waarbij onderdelen van het distributienet kunnen beschadigd worden of 
beïnvloed worden, wordt door de distributienetgebruiker vooraf overleg gepleegd 
met de distributienetbeheerder. 
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Artikel 9.1.2 Bij een storing aan het distributienet of de aansluiting is de distributienetbeheerder 
binnen twee uur na melding door de distributienetgebruiker ter plaatse om de 
werkzaamheden aan te vangen die leiden tot het opheffen van de storing. 

Afdeling 9.2 Gebruik van installaties die functioneel deel uitmaken van het 
distributienet  

Artikel 9.2.1 De installatie van de distributienetgebruiker die functioneel deel uitmaakt van het 
distributienet (voor doorvoer van energie naar andere distributienetgebruikers) 
wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de distributienetbeheerder. 

Afdeling 9.3 Gebruik en onderhoud van laagspanningsaansluitingen 

Artikel 9.3.1 De distributienetbeheerder staat in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aansluiting. De onderhouds- en herstellingskosten, voor zover er 
geen schade door de distributienetgebruiker veroorzaakt werd, blijven te zijnen 
laste. 

Artikel 9.3.2 In geval van gewijzigde afname- of injectiekenmerken of van wijzigingen, toe te 
schrijven aan de distributienetgebruiker, ten opzichte van de omstandigheden en 
afspraken die golden op het ogenblik van de uitvoering van de aansluiting, heeft 
de distributienetbeheerder het recht de aansluiting te wijzigen op kosten van de 
distributienetgebruiker (of de eigenaar van het betrokken vastgoed) om de 
algemene veiligheid, het toezicht op en het gemakkelijk onderhoud van de 
aansluiting te vrijwaren, evenals de correcte werking van de toestellen van de 
aansluiting en de gemakkelijke opname van de meters toe te laten. 

Artikel 9.3.3 De aansluiting mag slechts worden ingewerkt mits de toestemming van de 
distributienetbeheerder en dient in dit geval doeltreffend beschermd te worden. 
Toezicht moet altijd mogelijk zijn. 

Artikel 9.3.4 De distributienetgebruiker of de eigenaar van het vastgoed zorgt ervoor dat de 
betrokken muren waterdicht blijven. 

Artikel 9.3.5 De automatische schakelaar van de aansluiting (behorende bij de meetinrichting) 
mag bediend worden door de distributienetgebruiker, behalve wanneer een 
verzegeling of een andere contra-indicatie aangebracht werd door de 
distributienetbeheerder. 

Afdeling 9.4 Conformiteit van de aansluiting 

Artikel 9.4.1 De distributienetbeheerder heeft het recht om de conformiteit na te gaan van de 
aansluiting en de installaties van de distributienetgebruiker met de voorschriften 
van het Technisch Reglement en het aansluitingscontract. 

Artikel 9.4.2   

§1 Om de conformiteit van de aansluiting en van de installaties van een 
distributienetgebruiker met de bepalingen van dit Technisch Reglement en het 
aansluitingscontract te onderzoeken kan de distributienetbeheerder op eigen 
initiatief of op vraag van een derde partij testen op de installaties uitvoeren. 

§2 Na overleg komen de distributienetbeheerder en de betrokken 
distributienetgebruiker de procedure, de planning en de in te zetten middelen 
overeen. 

§3 Binnen de maand volgend op de proeven uitgevoerd door of in opdracht van de 
distributienetbeheerder maakt de distributienetbeheerder, voor zover de gegevens 
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van dit rapport niet vertrouwelijk zijn, een rapport over aan de betrokken 
partij(en).  

Artikel 9.4.3 Indien het onderzoek en / of de proeven aantonen dat een installatie niet 
beantwoordt aan de vereisten van het Technisch Reglement of het 
aansluitingscontract, brengt de in gebreke blijvende partij de vereiste 
veranderingen aan de installatie aan binnen een door de distributienetbeheerder 
vastgelegde termijn en draagt zij de kosten voor het onderzoek en / of de proeven 
die de inbreuk onthuld hebben, evenals de kosten voor de nieuwe proeven die 
uitgevoerd worden nadat de veranderingen aan de installatie zijn aangebracht. In 
het tegenovergestelde geval zijn de proeven op kosten van diegene die ze 
aangevraagd heeft. 

Artikel 9.4.4   

§1 Een aansluiting of installatie van een distributienetgebruiker die bestond op 1 juli 
2002 en die niet in overeenstemming is met de voorschriften van dit Technisch 
Reglement, kan als dusdanig worden gebruikt, zolang het niet in overeenstemming 
zijn, geen schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan de 
installaties van de distributienetbeheerder of aan de installaties van en / of de 
kwaliteit van de geleverde spanning bij een andere distributienetgebruiker.  

§2 De distributienetbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
eventuele schade bij de distributienetgebruiker veroorzaakt door de slechte 
werking van diens installaties die niet in overeenstemming zijn met het Technisch 
Reglement. 

Artikel 9.4.5   

§1 Elke aansluiting of installatie van een distributienetgebruiker die niet in 
overeenstemming is met de voorschriften van dit Technisch Reglement en waarvan 
het niet in overeenstemming zijn, schade of hinder berokkent aan de installaties 
van de distributienetbeheerder of bij een of meerdere andere 
distributienetgebruikers, moet door de distributienetgebruiker in overeenstemming 
gebracht worden binnen een door de distributienetbeheerder vastgelegde termijn 
in functie van de aard en de omvang van de schade of hinder. 

§2 De distributienetbeheerder kan gedurende die termijn niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor eventuele schade veroorzaakt bij distributienetgebruikers door het 
niet in overeenstemming zijn van de installaties met de voorschriften van dit 
Technisch Reglement. 

Artikel 9.4.6 De aanpassingen bedoeld in Artikel 9.4.5 zijn ten laste van de 
distributienetgebruiker of van de eigenaar van het betrokken vastgoed, volgens 
hun respectievelijke verantwoordelijkheden, indien bewezen is dat de installaties 
van de distributienetgebruiker of van de eigenaar van het betrokken vastgoed aan 
de basis liggen van de schade of hinder. 

Artikel 9.4.7   

§1 Indien de distributienetgebruiker de aanpassingen vermeld in Artikel 9.4.3 of 
Artikel 9.4.5 niet binnen de opgelegde termijn heeft uitgevoerd, stelt de 
distributienetbeheerder hem in gebreke per aangetekende brief. 

§2 Behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen, heeft de 
distributienetbeheerder het recht de aansluiting buiten dienst te stellen, indien de 
aanpassingen tien werkdagen na de ingebrekestelling (postdatum van de brief 
geldt als bewijs) nog niet zijn uitgevoerd. 
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Artikel 9.4.8 Onverminderd de bepalingen van Artikel 9.4.5 kan de distributienetbeheerder eisen 
dat de distributienetgebruiker maatregelen treft en deze bekostigt om te 
voorkomen dat ten gevolge van de werking van de installaties van de 
distributienetgebruiker het toelaatbaar niveau van storingen bepaald in Artikel 
3.1.3 wordt overschreden. 

Artikel 9.4.9   

§1 Een distributienetgebruiker die zelf proeven wenst uit te voeren of te laten 
uitvoeren op de aansluiting of op zijn installaties die een niet verwaarloosbare 
invloed hebben op het distributienet, op de aansluiting(en) of op de installaties van 
een andere distributienetgebruiker, moet daartoe de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring bekomen van de distributienetbeheerder. Elke aanvraag dient 
gemotiveerd te zijn en vermeldt de installatie(s) waarop de proeven betrekking 
hebben, de aard en de technische gegevens van de proeven, de procedure (onder 
meer wie de proeven uitvoert) en de planning. 

§2 Op basis van de gegevens die deze aanvraag bevat, beslist de 
distributienetbeheerder over de opportuniteit van deze aanvraag en geeft hij, in 
voorkomend geval, zijn goedkeuring aan de gevraagde proeven, hun procedure en 
hun planning en verwittigt hij de partijen die volgens hem bij de gevraagde 
proeven betrokken zijn. 

Afdeling 9.5 Wegname van een aansluiting 

Artikel 9.5.1   

§1 Elke aansluiting kan worden weggenomen op aangetekend verzoek van de 
eigenaar van het betrokken vastgoed op voorwaarde dat geen enkele 
distributienetgebruiker er nog gebruik van maakt. 

§2 De kosten voor de wegname van een aansluiting, evenals de kosten voor het terug 
in oorspronkelijke staat brengen van lokalen, toegangswegen en terreinen, zijn ten 
laste van de distributienetgebruiker of de eigenaar van het betrokken vastgoed. 

§3 De termijnen voor het wegnemen van een aansluiting worden in onderling overleg 
bepaald. 

Artikel 9.5.2 De distributienetbeheerder heeft het recht, na overleg met de eigenaar van het 
betrokken vastgoed, elke aansluiting die meer dan een jaar niet meer gebruikt 
werd weg te nemen of af te koppelen, behalve indien de aansluiting voor 
noodvoeding dienstig kan zijn. 
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Hoofdstuk 1 Aanduiding van leverancier en 
evenwichtsverantwoordelijke 

Afdeling 1.1 Toegangsregister 

Artikel 1.1.1  

§1 De distributienetbeheerder houdt een toegangsregister bij waarin per 
toegangspunt, gekenmerkt door één EAN-GSRN, minstens volgende gegevens 
worden opgenomen: 

• de partijen aangeduid als leverancier en evenwichtsverantwoordelijke;  

• het type distributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk); 

• in voorkomend geval, de NACE-code; 

• voor toegangspunten zonder registratie van het verbruiksprofiel, de 
profielcategorie en het standaard jaarverbruik of standaard maandverbruik of 
het forfaitair bepaald verbruik; 
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• voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname: de opnamemaand; 

• het aansluitingsvermogen en –spanningsniveau; 

• in voorkomend geval, het onderschreven vermogen. 

§2 De vermelding van een leverancier is niet vereist voor een injectiepunt waarop een 
andere partij het toegangscontract met de distributienetbeheerder heeft gesloten 
volgens de bepalingen van Artikel 2.4.1. In voorkomend geval wordt deze partij 
vermeld in het toegangsregister en neemt ze de taken over met betrekking tot het 
aanduiden van de evenwichtsverantwoordelijke. 

§3 De distributienetbeheerder maakt elke maand een momentopname van het 
toegangsregister die de gegevens in dit register vastlegt op het eerste kwartier van 
de eerste dag van de maand. Hierbij fixeert hij volgende gegevens per 
toegangspunt:  

• De EAN-GSRN van het toegangspunt; 

• De indicatieve naam van de netgebruiker toegeschreven aan het toegangspunt; 

• De EAN-GLN van de netbeheerder met optioneel de naam van de netbeheerder; 

• De EAN-GLN van de leverancier met optioneel de naam van de leverancier; 

• De EAN-GLN van de evenwichtsverantwoordelijke en optioneel de naam van de 
evenwichtsverantwoordelijke; 

• De startdatum van de levering op het toegangspunt; 

• De einddatum van de levering op het toegangspunt (indien reeds gekend); 

• De frequentie van meteropname: jaarlijks, maandelijks of op kwartierbasis; 

• Het tarieftype (vanaf 1 april 2005); 

• Bijkomend voor toegangspunten zonder registratie van het verbruiksprofiel: het 
standaard jaarverbruik of standaard maandverbruik of het forfaitair bepaald 
verbruik, en de profielcategorie; 

• Bijkomend voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname: de maand van 
meteropname. 

Op schriftelijk verzoek van een leverancier worden de gegevens van alle 
toegangspunten die aan hem worden toegeschreven op het eerste kwartier van de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek werd 
ingediend, in een lijstvorm ter beschikking gesteld aan deze leverancier, ten laatste 
op de vierde werkdag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek 
werd ingediend. 

Artikel 1.1.2 Met uitzondering van bestaande situaties op 1 november 2003 en van productie-
installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW wordt aan een 
distributienetgebruiker die zowel energie injecteert op als afneemt van het 
distributienet, een apart toegangspunt voor injectie en een voor afname 
toegekend. 

Artikel 1.1.3  

§1 Een afnamepunt wordt pas in dienst genomen nadat de leverancier en de 
evenwichtsverantwoordelijke van de distributienetgebruiker voor dit afnamepunt 
zijn geregistreerd in het toegangsregister van de distributienetbeheerder volgens 
de hieronder beschreven bepalingen. 
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§2 Een injectiepunt wordt pas in dienst genomen nadat de partij die het 
toegangscontract heeft ondertekend en de evenwichtsverantwoordelijke van de 
distributienetgebruiker voor dit injectiepunt zijn geregistreerd in het 
toegangsregister van de distributienetbeheerder volgens de hieronder beschreven 
bepalingen. 

Artikel 1.1.4  

§1 De distributienetbeheerder stelt eenmaal per semester een lijst ter beschikking aan 
de leveranciers in elektronische vorm, met de meest actuele gegevens nodig voor 
het opzoeken van de EAN-GSRN codes van de toegangspunten op hun netten. 
Volgende velden dienen in de opgegeven volgorde te worden opgenomen: 

• EAN-code 
• Straatnaam 
• Huisnummer 
• Busnummer 
• Postcode 
• Gemeente 
 

§2 Voor toegangspunten op spanningen kleiner dan 30 kV wordt hieraan vanaf 1 april 
2005 tevens het meternummer of de meternummers toegevoegd. 

Afdeling 1.2 Berichten van aanduiding en wijziging 

Artikel 1.2.1   

§1 Per toegangspunt duidt de distributienetgebruiker één leverancier aan met een 
geldige leveringsvergunning, behalve voor injectiepunten of wanneer de levering 
op dit toegangspunt door de distributienetbeheerder gebeurt.  

§2 Per toegangspunt duidt de leverancier de evenwichtsverantwoordelijke aan die met 
hem samenwerkt.  

§3 De aanduiding bedoeld in §1 en §2, gebeurt voor een periode van minstens drie 
maanden. 

§4 In afwijking van §2 duidt de partij die het toegangscontract met de 
distributienetbeheerder heeft afgesloten, de evenwichtsverantwoordelijke aan, 
voor injectiepunten of voor toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 
30 kV. 

Artikel 1.2.2   

§1 Elke wijziging van leverancier op een toegangspunt dient minstens dertig 
kalenderdagen op voorhand gemeld door de (nieuwe) leverancier aan de 
distributienetbeheerder met aanduiding van de datum van verandering.  

§2 Indien de wijziging van leverancier op het toegangspunt zoals bedoeld in §1 een 
gevolg is van de wijziging van distributienetgebruiker op dit toegangspunt 
(gecombineerde klant- en leverancierswissel) dient deze wijziging zo snel mogelijk 
door de (nieuwe) leverancier aan de distributienetbeheerder gemeld te worden 
met aanduiding van de datum van de verandering die maximaal tien 
kalenderdagen in het verleden mag liggen. 

§3 Binnen twee kalenderdagen beoordeelt de distributienetbeheerder volgens de 
principes bedoeld in de gebruikershandleiding vermeld in Artikel 1.2.7 of de 
wijziging wordt aanvaard of verworpen en brengt hiervan de (nieuwe) leverancier 
op de hoogte. In voorkomend geval wordt de vorige leverancier van de wijziging 
verwittigd door de distributienetbeheerder. 
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§4 De betrokken leveranciers bevestigen deze wijziging aan hun respectievelijke 
evenwichtsverantwoordelijken. 

§5 In afwijking van §1 gebeurt de melding van een wijziging van leverancier  voor 
toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV door de (nieuwe) 
partij die het toegangscontract met de distributienetbeheerder afsluit, en dit 
minstens één kalendermaand op voorhand. Indien de partij die het 
toegangscontract heeft afgesloten en de toegangspunten waarop het 
toegangscontract betrekking heeft, ongewijzigd blijven bij de wijziging van 
leverancier, dan kan de melding gebeuren tot tien werkdagen op voorhand. 

§6 In afwijking van §3 en §4, beoordeelt de distributienetbeheerder voor 
toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV binnen vijf 
werkdagen of de wijziging aanvaard of verworpen wordt, en brengt hiervan de 
(nieuwe) partij die het toegangscontract met de distributienetbeheerder afsluit op 
de hoogte. In voorkomend geval verwittigt hij de partij die het vorige 
toegangscontract heeft afgesloten. Deze laatste verwittigt de betrokken 
leverancier. 

Artikel 1.2.3  

§1 Een wissel van evenwichtsverantwoordelijke kan enkel ingaan op de eerste dag 
van de maand om 0h00. 

§2 Indien een leverancier de aanduiding van een evenwichtsverantwoordelijke op één 
of meerdere toegangspunten wenst te veranderen, dient hij de identiteit en de 
contactgegevens van deze partij, evenals een verklaring van samenwerking ermee, 
minstens dertig kalenderdagen op voorhand over te maken aan de 
distributienetbeheerder.  

§3 De distributienetbeheerder meldt binnen de vijf werkdagen na de melding van de 
leverancier, bedoeld in §2, of deze volledig is en of de wissels kunnen worden 
aangevraagd. Hij motiveert een negatief antwoord met vermelding van de 
noodzakelijke aanpassingen. 

§4 De leverancier meldt de wissel van evenwichtsverantwoordelijke minstens zeven 
kalenderdagen op voorhand. 

§5 De aanvraag voor de wissel van evenwichtsverantwoordelijke kan niet geannuleerd 
worden. 

§6 Voor jaarlijks opgenomen toegangspunten met berekend verbruiksprofiel schat de 
distributienetbeheerder de meterstanden op het moment van de wissel van 
evenwichtsverantwoordelijke volgens de principes in Artikel 3.6.1 van de Meetcode 
(Deel V). Voor maandelijks opgenomen toegangspunten met berekend 
verbruiksprofiel, neemt de distributienetbeheerder de meterstand op rond het 
moment van de wissel van evenwichtsverantwoordelijke. 

§7 In afwijking van §2 tot §4 van dit artikel gebeurt de melding van een wissel van 
evenwichtsverantwoordelijke voor injectiepunten op spanningen kleiner dan 30 kV 
door de partij die het toegangscontract heeft ondertekend. In afwijking van §1 tot 
§4 van dit artikel verloopt de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke voor 
toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV volgens de principes 
van de leverancierswissel vermeld in Artikel 1.2.2. 

Artikel 1.2.4   

§1 De beëindiging van de contractuele overeenkomsten met betrekking tot de afname 
of injectie op een toegangspunt, dient minstens dertig kalenderdagen op voorhand 
door de leverancier gemeld te worden aan de distributienetbeheerder.  
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§2 De distributienetbeheerder vraagt in voorkomend geval binnen de vijf werkdagen 
aan de distributienetgebruiker om een nieuwe leverancier aan te duiden, en dit 
uiterlijk tien kalenderdagen voor het einde van de opzegtermijn. 

§3 In voorkomend geval dient de leverancier een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke 
aan te duiden, en dit uiterlijk tien kalenderdagen voor het einde van de 
opzegtermijn. 

§4 In afwijking van §1 gebeurt de melding voor injectiepunten en voor 
toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV door de partij die 
het toegangscontract met de distributienetbeheerder heeft afgesloten. In afwijking 
van §2 en §3 vraagt de distributienetbeheerder voor injectiepunten en voor 
toegangspunten op spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV aan de 
distributienetgebruiker de partij aan te duiden die het nieuwe toegangscontract zal 
afsluiten. Dit toegangscontract dient te worden afgesloten uiterlijk tien werkdagen 
voor het einde van de opzegtermijn. 

Artikel 1.2.5  

§1 Bij melding van een onterechte leverancierswissel aan de vorige leverancier of de 
distributienetbeheerder, meldt de gecontacteerde partij onverwijld deze verkeerde 
leverancierswissel bij de leverancier die onterecht de leverancierswissel heeft 
aangevraagd. Hierbij worden volgende klantgegevens uitgewisseld: 

• EAN-GSRN van het betrokken toegangspunt; 

• Naam en contactgegevens van de betrokken distributienetgebruiker; 

• Datum waarop de distributienetgebruiker contact heeft opgenomen voor de 
melding van de onterechte wissel. 

§2 Bij de melding van een onterechte leverancierswissel deelt de leverancier die 
onterecht de wissel heeft aangevraagd volgende informatie mee aan de 
distributienetgebruiker: 

• Het verdere verloop van de annulatie van de wissel; 

• Het verwachte tijdstip waarop de onterechte leverancierswissel zal rechtgezet 
zijn; 

• De verzekering dat een oplossing zal gevonden worden tussen de betrokken 
leveranciers die niet schadelijk is voor de distributienetgebruiker; 

• Hoe hij verder op de hoogte zal gehouden worden van het verdere verloop van 
de rechtzetting en door welke leverancier dit zal gebeuren; 

• Indien gevraagd, hoe klachten of vragen zullen behandeld worden. 

§3 De verdere rechtzetting van de fout verloopt als volgt: 

• De leverancier die onterecht de wissel heeft aangevraagd, annuleert de wissel 
voor het betrokken toegangspunt naar de distributienetbeheerder; 

• Na de bevestiging van de annulatie door de distributienetbeheerder contacteert 
de rechtmatige leverancier de distributienetgebruiker en bevestigt dat de fout 
werd rechtgezet. 

Artikel 1.2.6 De leverancier meldt onverwijld aan de distributienetbeheerder elke wijziging met 
betrekking tot de naam en het contactadres van de distributienetgebruiker op het 
betrokken toegangspunt, evenals elke wijziging van het type 
distributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk) en de NACE-code. 
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Artikel 1.2.7 De gebruikershandleiding (UMIG) bij het EDIEL-protocol beschrijft de sequentie 
van de boodschappen bij elk wijzigingsproces, evenals de vorm en de inhoud van 
de boodschappen, en de modaliteiten bij het opzeggen van een aangekondigde 
wijziging. 

Artikel 1.2.8 De distributienetbeheerder voorziet in een procedure waardoor hij de aanduidingen 
van leverancier en evenwichtsverantwoordelijke in het toegangsregister zelf kan 
aanpassen in geval de leverancier en / of de evenwichtsverantwoordelijke niet 
meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 

Hoofdstuk 2 Toegangsprocedure 

Afdeling 2.1 Algemeen 

Artikel 2.1.1 De toegang tot het distributienet, zoals vermeld in deze Toegangscode en in de 
documenten waarnaar wordt verwezen, impliceert de toegang tot de 
aansluitingsinstallaties die door de distributienetbeherder worden beheerd. 

Artikel 2.1.2 Toegang tot het distributienet kan pas verkregen worden na het afsluiten van een 
toegangscontract tussen de leverancier en de distributienetbeheerder. Elk 
toegangscontract dient voorafgegaan te worden door een door de 
distributienetbeheerder goed te keuren toegangsaanvraag. 

Afdeling 2.2 Toegangsaanvraag  

Artikel 2.2.1 Elke leverancier kan bij de distributienetbeheerder een toegangsaanvraag indienen. 

Artikel 2.2.2 Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure van de 
distributienetbeheerder. Deze procedure specificeert de voorwaarden waaraan een 
toegangsaanvraag moet voldoen om voor de distributienetbeheerder ontvankelijk 
te zijn. 

Artikel 2.2.3 Een toegangsaanvraag omvat onder meer volgende elementen: 

• de identiteit en contactgegevens van de leverancier (naam, adres, BTW-
nummer, EAN-GLN…) ; 

• de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke(n) 
waarmee de leverancier zal samenwerken (naam, adres, BTW-nummer, EAN-
GLN…); 

• een verklaring van samenwerking tussen leverancier en 
evenwichtsverantwoordelijke; 

• de wijze van financiële borgstelling. 

• de ingangsdatum waarop toegang tot het net van de distributienetbeheerder 
wordt aangevraagd 

Artikel 2.2.4 De distributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Indien de aanvraag 
niet volledig is, meldt hij aan de leverancier binnen de vijf werkdagen na ontvangst 
van de aanvraag welke elementen er ontbreken. 

Afdeling 2.3 Toegangscontract  

Artikel 2.3.1 Elke leverancier kan met de distributienetbeheerder een toegangscontract afsluiten 
indien zijn toegangsaanvraag wordt goedgekeurd. Hiervoor gaat de 
distributienetbeheerder na of volgende voorwaarden zijn vervuld: 

• de leverancier beschikt over een geldige leveringsvergunning; 



 

Deel IV: Toegangscode Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 40 van 254

• de leverancier is zelf evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst 
met een evenwichtsverantwoordelijke; 

• de evenwichtsverantwoordelijke(n) is/zijn opgenomen in het Register van 
Toegangsverantwoordelijken; 

• de ingangsdatum waarop toegang tot het net van de distributienetbeheerder 
wordt aangevraagd, ligt minstens vijf werkdagen in de toekomst; 

• de wijze van financiële borgstelling voldoet aan de gespecificeerde 
voorwaarden. 

Artikel 2.3.2  

§1 Indien de aanvraag van de leverancier niet wordt goedgekeurd, meldt de 
distributienetbeheerder aan de leverancier binnen de vijf werkdagen na ontvangst 
van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt 
melding gemaakt van de beroepsmogelijkheden bij de VREG tegen deze beslissing. 

§2 Indien de aanvraag wel wordt goedgekeurd, legt de distributienetbeheerder het 
toegangscontract voor binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de volledige 
aanvraag. 

Artikel 2.3.3   

§1 Het toegangscontract is een raamcontract en zal, naast verwijzingen naar dit 
Technisch Reglement, onder meer de volgende elementen bevatten: 

• de identiteit van de betrokken partijen (naam, adres, BTW-nummer, EAN-
GLN…); 

• de aanduiding van de contactpersonen; 

• de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke(n) 
waarmee de leverancier zal samenwerken (naam, adres, BTW-nummer, EAN-
GLN…) indien de leverancier niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is; 

• de wederzijdse rechten en plichten; 

• de aansprakelijkheidsregeling; 

• de datum van het in voege treden van het toegangscontract en de looptijd van 
het contract; 

• de betalingsmodaliteiten en financiële borgstellingen. 

§2 De distributienetbeheerder en de leverancier komen in het toegangscontract 
overeen of het onderschreven vermogen per toegangspunt op voorhand wordt 
bepaald, dan wel ex post wordt gelijkgesteld aan het gemiddelde van de 
piekvermogens van de voorbije twaalf maanden, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Indien het onderschreven vermogen op voorhand wordt 
bepaald, worden de modaliteiten van een wijziging ervan eveneens bepaald in het 
toegangscontract. 

§3 Inzake de verplichting van de distributienetbeheerder tot het verstrekken van 
gegevens, waaronder in het bijzonder verbruiksgegevens en master data, kan de 
distributienetbeheerder in het toegangscontract voorzien in een regeling van 
forfaitaire schadeloosstelling in geval van niet nakoming van zijn verplichtingen. 
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Afdeling 2.4 Toegangsaanvraag en toegangscontract voor aansluitingen op 
spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV 

Artikel 2.4.1   

§1 In afwijking van Artikel 2.1.2 en Artikel 2.2.1 kan de toegangsaanvraag voor 
producenten en voor distributienetgebruikers op spanningen groter dan of gelijk 
aan 30 kV ook rechtstreeks door deze partij zelf worden gedaan. Hij kan hiervoor 
eveneens de evenwichtsverantwoordelijke op het bewuste toegangspunt 
aanduiden. 

§2 In afwijking van Artikel 2.3.1 kan het toegangscontract met de 
distributienetbeheerder voor producenten en voor distributienetgebruikers op 
spanningen groter dan of gelijk aan 30 kV ook rechtstreeks door deze partij zelf 
worden afgesloten. Hij kan hiervoor eveneens de evenwichtsverantwoordelijke op 
het bewuste toegangspunt aanduiden. 

Afdeling 2.5 Verklaringen en garanties van de leverancier en de 
evenwichtsverantwoordelijke 

Artikel 2.5.1 De leverancier verklaart en garandeert ten opzichte van de distributienetbeheerder 
dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het toegangscontract en voor de 
hele duurtijd ervan, alle door hem voorziene afnamen en injecties, gedekt zijn 
en / of zullen zijn door een leverings- en / of aankoopcontract.  

Artikel 2.5.2 Indien de leverancier niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet voor elke 
evenwichtsverantwoordelijke waarmee hij in dit verband samenwerkt, een 
verklaring ondertekend door de leverancier en de evenwichtsverantwoordelijke, 
aan de distributienetbeheerder bezorgd te worden. Hierin wordt de samenwerking 
van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de 
toegangspunten waarop de leverancier toegang tot het distributienet heeft. De 
distributienetbeheerder stelt hiertoe een modelformulier op. 

Artikel 2.5.3 De leverancier en / of de evenwichtsverantwoordelijke verwittigen de 
distributienetbeheerder onmiddellijk indien één of meerdere van de hierboven 
beschreven verklaringen en garanties vervallen. 

Hoofdstuk 3 Toegang tot het distributienet 

Afdeling 3.1 Verlenen van toegang 

Artikel 3.1.1 Distributienetgebruikers kunnen enkel toegang tot het distributienet van de 
distributienetbeheerder verwerven (en aldus in het toegangsregister worden 
geregistreerd met vermelding van de respectievelijke leverancier en 
evenwichtsverantwoordelijke) indien: 

• een aansluitingscontract is afgesloten met de distributienetbeheerder voor de 
betrokken aansluiting; 

• een toegangscontract is afgesloten tussen de distributienetbeheerder en de 
leverancier aangeduid door de distributienetgebruiker; 

• een erkende evenwichtsverantwoordelijke voor het betrokken toegangspunt 
aangeduid is. 

Artikel 3.1.2  

§1 Op vraag van de distributienetgebruiker stelt de distributienetbeheerder een 
toegangspunt binnen twee werkdagen in dienst of buiten dienst. 
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§2 Tenzij anders wettelijk of reglementair bepaald, zijn de hiermee verbonden kosten 
ten laste van de distributienetgebruiker.  

Artikel 3.1.3   

§1 De distributienetgebruiker aangesloten op het distributienet heeft toegang tot het 
distributienet ter grootte van het op het toegangspunt onderschreven vermogen. 
De distributienetbeheerder stelt al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt 
in het werk om deze toegang te verlenen. 

§2 Indien het onderschreven vermogen niet op voorhand werd vastgelegd, stelt de 
distributienetbeheerder al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt in het 
werk om toegang te verlenen ter grootte van het aansluitingsvermogen. 

Afdeling 3.2 Geplande onderbrekingen van de toegang 

Artikel 3.2.1   

§1 De distributienetbeheerder heeft het recht, na overleg met de betrokken 
distributienetgebruiker, de toegang op hoogspanning te onderbreken wanneer de 
veiligheid, de betrouwbaarheid en / of de efficiëntie van het distributienet of de 
aansluiting werkzaamheden vereisen aan het distributienet of de aansluiting.  

§2 Behoudens in geval van noodsituatie brengt de distributienetbeheerder de 
distributienetgebruiker op hoogspanning, evenals de leveranciers, minstens vijf 
werkdagen op voorhand op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van 
een onderbreking. 

Artikel 3.2.2   

§1 De distributienetbeheerder heeft het recht de toegang op laagspanning te 
onderbreken wanneer de veiligheid, de betrouwbaarheid en / of de efficiëntie van 
het distributienet of de aansluiting werkzaamheden vereisen aan het distributienet 
of de aansluiting.  

§2 Behoudens in geval van noodsituatie brengt de distributienetbeheerder de 
distributienetgebruiker op laagspanning, evenals de leveranciers die hierom 
verzocht hebben, minstens twee werkdagen op voorhand op de hoogte van de 
start en de vermoedelijke duur van een onderbreking. 

Afdeling 3.3 Ongeplande onderbrekingen van de toegang 

Artikel 3.3.1 De distributienetbeheerder voorziet ten minste in een permanent telefonisch 
informatie-nummer waarop onderbrekingen kunnen worden gemeld en informatie 
over onderbrekingen kan worden verstrekt.  

Artikel 3.3.2   

§1 Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang informeert de 
distributienetbeheerder desgevraagd de distributienetgebruiker of zijn leverancier 
over de aard en de te verwachten duur ervan. 

§2 Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang geeft de distributienetbeheerder 
op verzoek van de distributienetgebruiker of zijn leverancier binnen tien werkdagen 
een verklaring voor het ontstaan ervan. 
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Afdeling 3.4 Ontzeggen van toegang 

Artikel 3.4.1   

§1 De distributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot zijn distributienet 
geheel of gedeeltelijk te ontzeggen: 

• in geval van noodsituatie; 

• indien hij oordeelt dat er een ernstig risico bestaat dat de goede werking van 
het distributienet en / of de veiligheid van personen of materieel in het gedrang 
komt; 

• in het geval het onderschreven vermogen op een aanzienlijke wijze 
overschreden wordt, na overleg met de distributienetgebruiker en zijn 
leverancier. 

§2 Het door de distributienetgebruiker werkelijk afgenomen of geïnjecteerd vermogen 
mag in geen geval het aansluitingsvermogen zoals gespecificeerd in het 
aansluitingscontract, overschrijden. Indien het schijnbaar vermogen niet gemeten 
wordt, wordt rekening gehouden met een arbeidsfactor (cos phi) van 0,9 op het 
geïnjecteerde of afgenomen vermogen. In geval van overschrijding is de eventueel 
hierdoor veroorzaakte schade ten laste van de distributienetgebruiker. 

Artikel 3.4.2   

§1 De distributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot zijn distributienet 
voor een niet-huishoudelijke distributienetgebruiker geheel of gedeeltelijk te 
ontzeggen, indien deze distributienetgebruiker of zijn leverancier hun financiële 
verplichtingen niet nakomen of indien er op een bepaald ogenblik geen leverancier 
of evenwichtsverantwoordelijke meer aangeduid is. 

§2 De distributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot zijn distributienet 
voor een huishoudelijke distributienetgebruiker geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, 
onder de voorwaarden vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 
januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de 
vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. 

Artikel 3.4.3 In voorkomend geval brengt de distributienetbeheerder de betrokken 
leverancier(s) binnen twee werkdagen op de hoogte van de gehele of gedeeltelijke 
ontzegging van de toegang en de reden hiervan. 

Afdeling 3.5 Compensatie van de netverliezen 

Artikel 3.5.1 In het kader van de levering van ondersteunende diensten, compenseert de 
distributienetbeheerder de energieverliezen in zijn distributienet voor elke 
distributienetgebruiker. 

Afdeling 3.6 Toegang tot andere netten 

Artikel 3.6.1 De distributienetbeheerder is ten opzichte van de partij die het toegangscontract 
met hem heeft afgesloten, verantwoordelijk voor de toegang tot de netten 
waarmee zijn distributienet gekoppeld is. 

Hoofdstuk 4 Specifieke voorschriften voor toegang tot het 
distributienet op hoogspanning 

Afdeling 4.1 Toegangsprogramma’s 

Artikel 4.1.1  
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§1 Indien de distributienetbeheerder het nodig acht, kan hij op bepaalde 
toegangspunten (volgens de grootte van het afgenomen en / of geïnjecteerd 
vermogen en / of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria) 
dagelijks een toegangsprogramma eisen van de partij die het toegangscontract 
afsluit, vooraleer toegang tot het distributienet te verlenen. Ook kan hij voor deze 
toegangspunten jaarlijks vooruitzichten eisen van deze partij. 

§2 Indien de partij die het toegangscontract afsluit, voorziet dat het werkelijk afname- 
of injectieprofiel sterk zal afwijken van het opgegeven toegangsprogramma of de 
meegedeelde vooruitzichten, stelt zij de distributienetbeheerder hiervan onverwijld 
op de hoogte. 

Afdeling 4.2 Afname van reactieve energie 

Artikel 4.2.1 De distributienetbeheerder kent aan de partij die het toegangscontract ondertekent 
met de distributienetbeheerder per tijdsinterval een hoeveelheid reactieve energie 
toe per afnamepunt waarop het toegangscontract betrekking heeft. 

Artikel 4.2.2 De hoeveelheden met betrekking tot de werking in inductief en capacitief regime 
worden afzonderlijk opgemeten en worden onderling niet gecompenseerd. 

Artikel 4.2.3   

§1 De partij bedoeld in Artikel 4.2.1 geniet per tijdsinterval van een afnamerecht op 
een forfaitaire hoeveelheid reactieve energie, in inductief en capacitief regime.  

§2 Onder voorbehoud van de bepalingen van §3, is deze forfaitaire hoeveelheid 
reactieve energie per tijdsinterval gelijk aan 32,9 % van de hoeveelheid actieve 
energie afgenomen op het afnamepunt tijdens dit tijdsinterval voor een afname op 
een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV of via een rechtstreekse aansluiting op 
een transformatiepost die het distributienet op hoogspanning voedt, en 48,4 % 
van de hoeveelheid actieve energie afgenomen op het afnamepunt tijdens dit 
tijdsinterval in alle andere gevallen. 

§3 Deze forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval mag niet lager zijn 
dan 3,29 % respectievelijk 4,84 % van de hoeveelheid actieve energie die conform 
is met de duurtijd van het tijdsinterval vermenigvuldigd met het door de in Artikel 
4.2.1 bedoelde partij op het betrokken afnamepunt onderschreven vermogen. 

§4 Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in inductief regime en de forfaitaire 
hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig deze afdeling, wordt ten laste gelegd 
aan de partij bedoeld in Artikel 4.2.1 volgens het overeenkomstig tarief. 

§5 Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in capacitief regime en de forfaitaire 
hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig deze afdeling, wordt ten laste gelegd 
aan de partij bedoeld in Artikel 4.2.1 volgens het overeenkomstig tarief. 

§6 Voor de toepassing van deze afdeling is het desbetreffende tijdsinterval hetzij een 
kwartier, hetzij een maand, vastgesteld door de distributienetbeheerder en 
vermeld in het toegangscontract. 
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Hoofdstuk 5 Bijkomende voorschriften voor toegang tot het 
distributienet op spanningen groter dan of gelijk aan 
30 kV 

Afdeling 5.1 Coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden 

Artikel 5.1.1   

§1 De distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder komen overeen welke 
productie-eenheden aangesloten op het distributienet in aanmerking komen voor 
coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden door de 
transmissienetbeheerder. Voor deze eenheden wordt een contract voor de 
coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden afgesloten tussen de 
transmissienetbeheerder en de betrokken evenwichtsverantwoordelijke. 

§2 De distributienetbeheerder meldt aan de VREG op welke productie-eenheden §1 
van toepassing is. 

Artikel 5.1.2 De coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden voldoet aan de 
bepalingen terzake van het Technisch Reglement Transmissie. 

Artikel 5.1.3 De distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder verlenen elkaar de 
nodige bijstand bij de uitvoering van de taak van coördinatie van de inschakeling 
van de productie-eenheden. 

Afdeling 5.2 Ondersteunende diensten 

A. Regeling van de spanning en het reactief vermogen 

Artikel 5.2.1   

§1 De distributienetbeheerder bepaalt de specificaties inzake de beschikbaarheid en 
de levering van de regeling van de spanning en van het reactief vermogen. 

§2 De beschikbaarheid en de levering van de regeling van de spanning en van het 
reactief vermogen bedoeld in dit artikel worden aangekocht via een 
mededingingsprocedure en / of door aanbesteding. 

§3 De modaliteiten met betrekking tot de beschikbaarheid en de levering van de 
regeling van de spanning en van het reactief vermogen bedoeld in dit artikel, 
worden door de distributienetbeheerder, op transparante en niet-discriminerende 
wijze, bepaald en in één of meerdere contracten voor ondersteunende diensten 
gepreciseerd. 

§4 In het geval dat de regeling van de spanning en van het reactief vermogen dat aan 
de distributienetbeheerder ter beschikking wordt gesteld, niet volstaat om de 
veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net te handhaven, zijn de 
op het distributienet aangesloten producenten gehouden, op verzoek van de 
distributienetbeheerder, de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 
aan deze laatste aan een billijke prijs op basis van criteria bepaald door de VREG, 
ter beschikking te stellen en te leveren, met naleving van de technische criteria 
bedoeld in dit Technisch Reglement. 

§5 De distributienetbeheerder bepaalt, op individuele basis en op basis van technische 
en transparante criteria, de hoeveelheid die elke producent ter beschikking stelt 
en, in voorkomend geval, levert aan de distributienetbeheerder. 

Artikel 5.2.2 De producent die de regeling van de spanning en van het reactief vermogen levert, 
moet voor elke regelende eenheid die actief vermogen injecteert: 
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• over een reactief vermogen binnen de grenzen voorzien in het hierboven 
vermelde contract beschikken; 

• de vrije werking van de primaire spanningsregelaar binnen de voorziene 
grenzen niet belemmeren; en 

• zich naar de door de distributienetbeheerder meegedeelde richtlijnen voor de 
productie van reactief vermogen schikken. 

Artikel 5.2.3 De producent die de regeling van de spanning en van het reactief vermogen levert, 
moet voor elke niet-regelende eenheid die actief vermogen in het distributienet 
injecteert, zich onverwijld naar de door de distributienetbeheerder meegedeelde 
richtlijnen voor de productie van reactief vermogen schikken. 

Artikel 5.2.4 De richtlijnen bedoeld in Artikel 5.2.3 komen overeen met de tussen de 
distributienetbeheerder en de leverancier van deze ondersteunende dienst 
bepaalde niveaus. 

B. Congestiebeheer 

Artikel 5.2.5   

§1 Toeziende op het recht van voorrang aan kwalitatieve 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, neemt de distributienetbeheerder de maatregelen 
waarover hij beschikt om op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze de 
elektriciteitsstromen op het distributienet te beheren. 

§2 Bij het voorbereiden van de exploitatie laten de maatregelen bedoeld in §1 onder 
meer toe: 

• in overleg met en via de transmissienetbeheerder de inschakeling van de 
productie-eenheden overeenkomstig Afdeling 5.1 te coördineren; 

• de onderbreking van de afname door een distributienetgebruiker te voorzien in 
geval deze deelneemt aan het congestiebeheer; 

• een noodsituatie in te roepen overeenkomstig hoofdstuk 5 van de Algemene 
Bepalingen (Deel I). 

§3 Bij de exploitatie van het distributienet door de distributienetbeheerder laten de 
maatregelen bedoeld in §1 onder meer toe: 

• in overleg met en via de transmissienetbeheerder de inschakeling van de 
productie-eenheden te coördineren overeenkomstig Afdeling 5.1; 

• indien noodzakelijk, de afname van een distributienetgebruiker te onderbreken 
wanneer deze aan het congestiebeheer deelneemt; 

• een noodsituatie in te roepen overeenkomstig hoofdstuk 5 van de Algemene 
Bepalingen (Deel I). 

Artikel 5.2.6   

§1 De modaliteiten voor de onderbreking van de afname voorzien in Artikel 5.2.5 
worden contractueel overeengekomen tussen de distributienetbeheerder en de 
distributienetgebruiker of de evenwichtsverantwoordelijke. 

§2 In het geval de modaliteiten met de evenwichtsverantwoordelijke werden 
vastgelegd, levert deze het bewijs aan de distributienetbeheerder dat hij deze 
vermogenonderbreking op het injectie- en / of afnamepunt kan mobiliseren. De 
distributienetbeheerder beoordeelt de geldigheid van deze mobilisatie op 
transparante en niet-discriminerende basis. 
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C. Ondersteunende diensten geleverd aan de transmissienetbeheerder 

Artikel 5.2.7   

§1 De ondersteunende diensten door een distributienetgebruiker geleverd aan de 
transmissienetbeheerder voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het 
Technisch Reglement Transmissie. 

§2 De distributienetbeheerder verleent aan de transmissienetbeheerder de nodige 
bijstand bij de controle op de beschikbaarheid en de levering van de 
ondersteunende diensten bedoeld in §1. 

Afdeling 5.3 Stelwaarden in exploitatie 

A. Actief vermogen  

Artikel 5.3.1   

§1 De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt maakt aan de productie-
eenheden op zijn injectiepunten, de productiestelwaarden over. Hij geeft er 
gelijktijdig een kopie van aan de distributienetbeheerder en de 
transmissienetbeheerder. 

§2 De evenwichtsverantwoordelijke deelt onverwijld aan de distributienetbeheerder en 
de transmissienetbeheerder alle informatie mee die de procedures voor de 
coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden kan beïnvloeden. 

Artikel 5.3.2   

§1 Indien de distributienetbeheerder en / of de transmissienetbeheerder oordelen dat 
alle of een gedeelte van de productiestelwaarden bedoeld in het Artikel 5.3.1 de 
veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het distributienet of het 
transmissienet in het gedrang kunnen brengen, deelt de transmissienetbeheerder 
aan de evenwichtsverantwoordelijke voor het injectiepunt de wijzigingen van de 
productiestelwaarden mee die deze laatste onverwijld door de betrokken 
productie-eenheden moet laten toepassen, overeenkomstig het contract voor de 
coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden. 

§2 De toepassing van §1 ontslaat de distributienetgebruikers niet van hun plichten 
voorzien in dit Technisch Reglement en / of krachtens de met de 
distributienetbeheerder afgesloten contracten. 

§3 De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt is gehouden de kosten, 
opgelopen door de betrokken netbeheerders, te dragen in het geval deze 
productiestelwaarden afwijken van het dagelijkse toegangsprogramma van deze 
evenwichtsverantwoordelijke. 

Artikel 5.3.3 De evenwichtsverantwoordelijke voor een injectiepunt brengt de 
distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder binnen de drie minuten na 
het uitvallen van een productie-eenheid op een van zijn injectiepunten, op de 
hoogte van het niet-geprogrammeerd, individueel, volledig of gedeeltelijk uitvallen 
van deze productie-eenheid waarbij hij de reden voor en zijn beste vooruitzichten 
over de duur van de uitval meedeelt. 

Artikel 5.3.4 De distributienetbeheerder en de transmissienetbeheerder verlenen elkaar de 
nodige bijstand bij de uitvoering van de bepalingen van deze onderafdeling. 

B. Spanning en reactief vermogen 
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Artikel 5.3.5   

§1 De distributienetbeheerder deelt aan de betrokken productie-eenheden de 
stelwaarden mee bestemd voor de regeling van de spanning en van het te 
injecteren of af te nemen reactief vermogen voor de regelende en niet-regelende 
eenheden. 

§2 De technische middelen aangewend voor de mededeling bedoeld in §1 worden 
door de distributienetbeheerder in het contract voor ondersteunende diensten 
bepaald. 

Artikel 5.3.6 De stelwaarden vermeld in Artikel 5.3.5 kunnen niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaandelijk akkoord van de distributienetbeheerder. 
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Hoofdstuk 1 Algemeenheden 

Afdeling 1.1 Doel 

Artikel 1.1.1 De Meetcode (Deel V) beschrijft de rechten en plichten van de 
distributienetbeheerder en de andere partijen met betrekking tot: 

• het ter beschikking stellen, de plaatsing, het gebruik en onderhoud van de 
meetinrichtingen; 

• de uitlezing, de verwerking en het ter beschikking stellen van de 
meetgegevens afkomstig van de meetinrichting. 

Artikel 1.1.2 De meetinrichtingen dienen voor het bepalen van de hoeveelheden geïnjecteerde 
en afgenomen elektriciteit op het distributienet. De meetgegevens aangevuld met 
de gegevens bedoeld in Afdeling 1.3 dienen voor de verrekeningen tussen de 
verschillende partijen en eveneens als basis om een goed beheer van het 
distributienet mogelijk te maken. 
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Afdeling 1.2 Algemene principes 

Artikel 1.2.1  

§1 Elk toegangspunt horend bij een aansluiting op het distributienet vormt het 
voorwerp van een telling indien deze telling noodzakelijk is om de afname en / of 
de injectie van de actieve en / of reactieve energie op dit toegangspunt te bepalen 
ten opzichte van het distributienet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
meetinrichting. 

§2 Een gebouw dat nieuw aangesloten wordt op het distributienet en dat bestemd is 
als woning voor natuurlijke personen, dient uitgerust te zijn met een individuele 
meetinrichting per woongelegenheid. 

§3 Eindafnemers die aangesloten zijn op een privé-net in een gebouw of op een 
domein (b.v. campings, serviceflats, studentenverblijven e.d.) kunnen in het kader 
van dit Technisch Reglement slechts als een individuele distributienetgebruiker 
worden beschouwd, als zij beschikken over een afzonderlijke aansluiting en 
meetinrichting op het distributienet. 

§4 Onder de voorwaarden vermeld in Afdeling 1.3 en volgens de procedure 
beschreven in Afdeling 1.3 kan met de distributienetbeheerder een forfaitaire 
vaststelling van de energiehoeveelheden worden afgesproken zonder gebruik te 
maken van een meetinrichting. 

Artikel 1.2.2 De in Artikel 1.1.2 bedoelde verrekening is gebaseerd op gegevens die betrekking 
hebben op elementaire perioden. Afhankelijk van de aard van de aansluiting 
worden deze gegevens rechtstreeks betrokken uit de meetinrichting of zijn zij het 
resultaat van de toepassing van synthetische lastprofielen op de meetgegevens. 

Artikel 1.2.3 De in Artikel 1.2.2 bedoelde elementaire periode bedraagt vijftien minuten. 

Artikel 1.2.4 De meetgegevens voor wat de actieve energie betreft, evenals de allocatie- en 
reconciliatiegegevens, worden uitgedrukt in kWh ter beschikking gesteld van de 
betrokken partijen zoals vastgelegd in Afdeling 3.8 en Afdeling 3.9. De 
meetgegevens voor wat betreft de reactieve energie worden uitgedrukt in kVArh 
ter beschikking gesteld van de betrokken partijen. 

Afdeling 1.3 Forfaitair bepaald verbruik 

Artikel 1.3.1 Op verzoek van de distributienetgebruiker of op initiatief van de 
distributienetbeheerder wordt het elektriciteitsverbruik van een op het 
distributienet aangesloten installatie forfaitair bepaald zonder de plaatsing van een 
meetinrichting, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1.  

a. de installatie heeft een aansluitingsvermogen dat beperkt is tot 1,4 kVA of 

b. de installatie dient voor de openbare verlichting of 

c. de installatie heeft een aansluitingsvermogen dat beperkt is tot 10 kVA en 
een gebruiksduur van minstens 4000 uren per jaar; 

2. het afnamepatroon is gekend; 

3. op de installatie kan geen bijkomende apparatuur worden aangesloten. 

Artikel 1.3.2 Het forfaitaire elektriciteitsverbruik wordt bepaald door de distributienetbeheerder 
in functie van het afgenomen vermogen en de voorziene gebruiksduur van de 
installatie. De VREG kan richtlijnen vastleggen ter bepaling van het verbruik en 
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voor de uniforme toepassing van de verbruiksforfaits door alle 
distributienetbeheerders. 

Artikel 1.3.3 Voor de vaststelling van het afgenomen vermogen kan de distributienetbeheerder 
beroep doen op een geaccrediteerd laboratorium. De kosten van de vaststelling 
van het afgenomen vermogen worden gedragen door de distributienetgebruiker. 

Artikel 1.3.4 Het elektriciteitsverbruik van de betrokken installaties wordt verrekend volgens het 
meest aangewezen berekende verbruiksprofiel. 

Artikel 1.3.5 De overeenkomst met betrekking tot de forfaitaire bepaling van het 
elektriciteitsverbruik moet toegevoegd worden aan het aansluitingscontract. In dit 
document kunnen eveneens bijkomende bepalingen omtrent levensduur en slijtage 
van de installaties opgenomen worden. 

Hoofdstuk 2 Bepalingen betreffende de meetinrichtingen 

Afdeling 2.1 Algemene bepalingen 

Artikel 2.1.1   

§1 De distributienetbeheerder is, voor het distributienet waarvoor hij als beheerder is 
aangesteld, als enige gemachtigd de meetinrichting ter beschikking te stellen, te 
plaatsen, aan te passen, te onderhouden, te vervangen, te verwijderen en uit te 
baten, behoudens andersluidende bepalingen in de voorschriften vermeld in de 
Aansluitingscode (Deel III) en behoudens in de gevallen bedoeld in §2. De 
distributienetbeheerder is tevens verantwoordelijk voor het verzamelen, valideren, 
bewerken, ter beschikking stellen en archiveren van de meetgegevens. 

§2 Indien de distributienetgebruiker zelf eigenaar is van meetuitrustingen heeft de 
distributienetbeheerder een gebruiksrecht op deze uitrustingen, en worden de 
modaliteiten van aanpassing, uitbreiding, onderhoud en uitbating, vastgelegd in 
een overeenkomst met de distributienetgebruiker. 

Artikel 2.1.2 Een meetinrichting bestaat uit alle uitrustingen nodig voor het uitvoeren van de 
meetfuncties zoals bedoeld in Artikel 1.1.2 en kan dus onder meer bestaan uit al 
dan niet geïntegreerde combinaties van: 

• Stroomtransformatoren 

• Spanningstransformatoren 

• Meters 

• Dataloggers 

• Communicatie-uitrusting met inbegrip van ontvangsttoestellen gebruikt voor 
tariefomschakeling 

• Kast – Klemmen – Bedrading - Beveiliging 

Artikel 2.1.3  

§1 De distributienetgebruiker en de distributienetbeheerder hebben het recht in hun 
installaties, op eigen kosten alle uitrustingen te plaatsen die zij nuttig achten om 
de nauwkeurigheid na te gaan van de in Artikel 2.1.2 bedoelde meetinrichting. Een 
dergelijke meetuitrusting, die eventueel toebehoort aan de distributienetgebruiker, 
moet voldoen aan de voorschriften van dit Technisch Reglement. 

§2 Een meetuitrusting van een distributienetgebruiker kan dienst doen als 
controlemeting voor comptabele metingen na aanvaarding door de 
distributienetbeheerder. 
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Artikel 2.1.4  

§1 Indien de distributienetgebruiker extra uitrustingen wenst te integreren in de 
meetinrichting die betrekking heeft op zijn aansluiting, zal hij zich hiertoe richten 
tot de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder zal op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria oordelen of deze plaatsing kan 
uitgevoerd worden zonder de correcte uitvoering van zijn taak als 
distributienetbeheerder in het gedrang te brengen. Bij een positieve evaluatie zal 
de distributienetbeheerder de plaatsing uitvoeren. Deze uitrustingen moeten 
voldoen aan de voorschriften van dit Technisch Reglement, en mogen de 
meetinrichting of andere installaties van de distributienetbeheerder niet 
beïnvloeden. 

§2 Alle kosten met betrekking tot deze bijkomende uitrustingen worden gedragen 
door de distributienetgebruiker. 

Artikel 2.1.5 De distributienetbeheerder heeft het recht aan de meetinrichting alle bijkomende 
apparatuur toe te voegen die hij nuttig acht bij de uitvoering van zijn taak, onder 
meer met het oog op het meten van kwaliteitsindicatoren van de spanning en / of 
de stroom, en de faseverschuiving tussen spanning en stroom. 

Artikel 2.1.6 De distributienetbeheerder kan, op vraag van de distributienetgebruiker of de 
leverancier, meetgegevens of andere informatie afkomstig van de betrokken 
meetinrichting (bij voorbeeld via impulsen) met een ander doel dan de in Artikel 
1.1.2 bedoelde verrekening ter beschikking stellen aan de aanvrager. De aanvrager 
richt zich hiertoe tot de distributienetbeheerder die op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de hieruit voortkomende werken 
uitvoert. De hieraan verbonden kosten worden gedragen door de aanvrager. 

Artikel 2.1.7 Indien met het oog op de in Artikel 2.1.6 bedoelde meetgegevens de 
impulsuitgangen van de meter ter beschikking moeten gesteld worden aan de 
distributienetgebruiker, moet de distributienetbeheerder op kosten van de 
aanvrager binnen de dertig werkdagen de nodige aanpassingen van de 
meetinstallatie uitvoeren. Deze termijn kan in uitzonderlijke omstandigheden en 
mits motivatie door de distributienetbeheerder verlengd worden. De kosten voor 
de hiertoe nodige aanpassingen van de meetinrichting moeten gepubliceerd 
worden door de distributienetbeheerder. 

Artikel 2.1.8 Op aanvraag van de distributienetgebruiker of zijn leverancier moeten bij de 
plaatsing van een nieuwe digitale meetinrichting, de impulsuitgangen kosteloos 
beschikbaar gemaakt worden ter hoogte van de meetinrichting voor toepassingen 
van de distributienetgebruiker. Indien de toegang tot de installatie onderworpen is 
aan voorwaarden opgelegd door de distributienetbeheerder, worden deze in het 
aansluitingscontract vastgelegd. 

Afdeling 2.2 Locatie van de meetinrichting 

Artikel 2.2.1 De meetinrichting wordt geplaatst ter hoogte van het toegangspunt. 

Artikel 2.2.2 In afwijking van Artikel 2.2.1 kan de distributienetbeheerder, om economische 
redenen en in zoverre dit technisch haalbaar is, besluiten de meetinrichting met 
betrekking tot een aansluiting vanuit het hoogspanningsnet en met een 
aansluitingsvermogen kleiner dan of gelijk aan 250 kVA, te plaatsen aan de 
laagspanningszijde van de vermogentransformator. 

Artikel 2.2.3 In afwijking van Artikel 2.2.1 kan de distributienetbeheerder beslissen de 
meetinrichting elders te plaatsen mits motivering van de beslissing ten overstaan 
van de distributienetgebruiker. 
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Afdeling 2.3 Nauwkeurigheidsvereisten 

Artikel 2.3.1 De meetinrichtingen voldoen aan de minimale nauwkeurigheidsvereisten 
opgenomen in bijlage XIV: “Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting” 
voor zover deze niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale 
normen en reglementeringen. 

Afdeling 2.4 Decentrale productie-installaties 

Artikel 2.4.1 Voor het installeren en uitlezen van de meetinstallatie en het beheer van de 
meetgegevens van een decentrale productie-eenheid kan de 
distributienetgebruiker beroep doen op de diensten van de distributienetbeheerder 
indien de meting op het toegangspunt niet toelaat om de hoeveelheid 
geproduceerde elektriciteit eenduidig te bepalen. Deze diensten en de verrekening 
van de kosten ervan worden gepreciseerd in het aansluitingscontract. 

Artikel 2.4.2 Voor productie-installaties met een maximaal vermogen van 10 kW, moet op vraag 
van de distributienetgebruiker en op kosten van de distributienetbeheerder de 
meetinstallatie zodanig aangepast worden dat de elektrische productie van de 
installatie die geïnjecteerd wordt op het distributienet, in mindering gebracht kan 
worden van de gemeten afname van de distributienetgebruiker (compensatie van 
afname en injectie). 

Afdeling 2.5 Tariefperiodes  

Artikel 2.5.1 De distributienetbeheerder beheert en bedient de apparatuur die nodig is voor de 
sturing van meetinrichtingen en voedingscircuits met het oog op het toepassen van 
verschillende tariefperiodes. 

Artikel 2.5.2 De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat de apparatuur bedoeld in Artikel 2.5.1 
minimaal de volgende functionaliteit biedt: 

• het aansturen van meetinrichtingen voor dubbel en eventueel drievoudig 
tarief; 

• het aansturen van afzonderlijke voedingscircuits voor verbruik gedurende 
welbepaalde periodes. 

Artikel 2.5.3 De distributienetbeheerder publiceert de informatie over de toegepaste sturing met 
inbegrip van de uurregeling voor de tariefperiodes in zijn distributiegebied. 

Artikel 2.5.4  

§1 Aanpassingen van de functionaliteit bedoeld in Artikel 2.5.2 op initiatief van de 
distributienetbeheerder kunnen slechts worden uitgevoerd na overleg met de 
betrokken leveranciers.  

§2 De distributienetgebruikers of hun leverancier kunnen de aanpassing van de 
sturing en / of van de periodes vragen aan de betrokken distributienetbeheerder, 
die de technisch-economische haalbaarheid ervan beoordeelt op basis van 
objectieve en niet-discriminerende criteria. 

Afdeling 2.6 Specifieke voorschriften voor budgetmeters 

Artikel 2.6.1 Een budgetmeter, geïnstalleerd bij een huishoudelijke eindafnemer in het kader 
van de sociale openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders, moet 
minstens voldoen aan volgende functionaliteiten: 

1. De aanwezigheid van een “stroombegrenzer” die het vermogen beperkt tot een 
maximale stroomlevering van zes ampère onder één maal 230 volt; 
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2. De mogelijkheid om de meter op te laden met een bepaalde hoeveelheid kWh 
die op voorhand betaald is aan specifieke daarvoor bestemde terminals of 
verkoopscentra; 

3. De uitvoering van instructies die ingevoerd moet kunnen worden in de meter, 
waaronder ten minste: 

• Levering van stroom op basis van het aantal vooraf betaalde kWh en als 
deze kWh opgebruikt zijn, levering van stroom ten belope van het 
hulpkrediet, en als dit opgebruikt is, voortzetting van de levering van 
elektriciteit met een begrenzing van de stroom op zes ampère onder één 
maal 230 volt of stopzetting van de levering van elektriciteit; 

• Levering van stroom met een begrenzing van de stroom op zes ampère 
onder één maal 230 volt; 

• Levering van stroom en klassieke facturatie. 

Afdeling 2.7 Storingen en fouten 

Artikel 2.7.1 Indien bij een dubbele meting de hoofdmeting uitvalt, vervangt de controlemeting 
de hoofdmeting voor wat betreft de in de controlemeting beschikbare gegevens. 

Artikel 2.7.2   

§1 De distributienetbeheerder zorgt er voor dat een storing bij de meting (exclusief 
dataoverdracht) in een meetuitrusting die hij beheert, verholpen wordt binnen een 
termijn van: 

• drie werkdagen, bij een meetinrichting die betrekking heeft op een 
toegangspunt met een aansluitingsvermogen groter dan of gelijk aan 
100 kVA; 

• zeven werkdagen, voor de overige meetinrichtingen. 

Deze termijn vangt aan op het ogenblik dat de distributienetbeheerder op de 
hoogte is van de storing. 

§2 In de mate van het mogelijke worden dezelfde termijnen gehanteerd in geval van 
een storing bij de dataoverdracht. 

Artikel 2.7.3 Indien als gevolg van overmacht de storing niet binnen de in Artikel 2.7.2  
bedoelde termijn kan worden verholpen, neemt de distributienetbeheerder alle 
noodzakelijke maatregelen teneinde het verlies van meetgegevens te beperken en 
deelt hij aan de distributienetgebruiker en diens leverancier de vermoedelijke duur 
van de storing mee. 

Artikel 2.7.4 Een fout in een meetgegeven wordt als significant aangezien indien deze groter is 
dan toegelaten krachtens de toepasbare nauwkeurigheidsvereisten conform 
Afdeling 2.3. 

Artikel 2.7.5 Een distributienetgebruiker of leverancier die in de meetgegevens een significante 
fout vermoedt, brengt onverwijld de distributienetbeheerder hiervan op de hoogte 
en kan bij de distributienetbeheerder schriftelijk een controle van de meetinrichting 
aanvragen. De distributienetbeheerder voorziet dan binnen vijf werkdagen de 
uitvoering van een testprogramma. 

Artikel 2.7.6 Indien de in Artikel 2.7.5 bedoelde controle uitwijst dat een fout, defect of 
onnauwkeurigheid in de meetinrichting of een onderdeel hiervan, waarvoor de 
distributienetbeheerder verantwoordelijk is, de oorzaak is van een significante fout, 
zorgt de distributienetbeheerder dat een ijking wordt uitgevoerd, de fout wordt 
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verholpen of de meter wordt vervangen binnen de tien werkdagen, behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd door de distributienetbeheerder. 

Artikel 2.7.7 De distributienetbeheerder draagt de kosten verbonden aan de in Artikel 2.7.6 
genoemde acties indien een significante fout kon worden vastgesteld. In het 
andere geval worden ze gedragen door de aanvrager. 

Afdeling 2.8 Inspectie 

Artikel 2.8.1 De distributienetbeheerder heeft het recht op toegang tot de meetinrichting, met 
inbegrip van de uitrusting van de eventuele controlemeting, teneinde een 
conformiteitcontrole uit te voeren met betrekking tot de bepalingen van dit 
Technisch Reglement. 

Afdeling 2.9 Administratief beheer van technische gegevens (andere dan 
meetgegevens) 

Artikel 2.9.1 De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het bijhouden en archiveren 
van de administratieve gegevens die vereist zijn voor een goed beheer van de 
meetinrichtingen en de van toepassing zijnde wettelijke controles (onder meer 
fabrikant, type, fabrieksnummer, bouwjaar, controle- en ijktijdstippen). 

Artikel 2.9.2 Wijzigingen aan de meetinrichtingen bij een distributienetgebruiker, voor zover zij 
betrekking hebben op de comptabele metingen, worden door de 
distributienetbeheerder binnen de tien werkdagen meegedeeld aan de leverancier 
van de betrokken distributienetgebruiker. 

Hoofdstuk 3 Bepalingen betreffende de meetgegevens 

Afdeling 3.1 Gemeten en berekende verbruiksprofielen 

Artikel 3.1.1 De verrekening van de toegang tot en het gebruik van het distributienet is 
gebaseerd op een reeks gegevens die elk betrekking hebben op een elementaire 
periode zoals bepaald in Artikel 1.2.3. Een reeks van dergelijke gegevens wordt 
hierna verbruiksprofiel genoemd. 

Twee soorten verbruiksprofielen worden onderscheiden: 

• Gemeten verbruiksprofiel: de meetinrichting registreert voor elke 
elementaire periode de afgenomen of geïnjecteerde energie, waarmee het 
verbruiksprofiel wordt opgesteld; 

• Berekend verbruiksprofiel: op basis van periodiek gelezen meterstanden van 
de meetinrichting en de toepassing van een toegekend synthetisch 
lastprofiel wordt het berekende verbruiksprofiel opgesteld. 

Artikel 3.1.2 Voor meetinrichtingen die betrekking hebben op toegangspunten van een 
bestaande aansluiting op 1 juli 2002, waarvoor het gemiddelde van het afgenomen 
of geïnjecteerde maximum kwartiervermogen op maandbasis, bepaald over een 
periode van twaalf opeenvolgende maanden, minstens 100 kW bedraagt, wordt 
het gemeten verbruiksprofiel geregistreerd. 

Voor toegangspunten die betrekking hebben op kleinere vermogens, voorziet de 
distributienetbeheerder, op vraag en voor rekening van de distributienetgebruiker 
of de leverancier, in de plaatsing van een meetinrichting die voor elke elementaire 
periode de afgenomen of geïnjecteerde energie registreert. 

Artikel 3.1.3 Voor toegangspunten van nieuwe aansluitingen, of bestaande aansluitingen op 1 
juli 2002 waarop een verzwaring wordt uitgevoerd, met een aansluitingsvermogen 



 

Deel V: Meetcode Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 56 van 64

 

van minstens 100 kVA, plaatst de distributienetbeheerder een meetinrichting met 
registratie van het verbruiksprofiel. 

Artikel 3.1.4 Voor alle toegangspunten waar een gemeten verbruiksprofiel wordt geregistreerd 
geschiedt de in Artikel 3.1.1 bedoelde verrekening op basis van dit gemeten 
verbruiksprofiel. 

Artikel 3.1.5  

§1 Het verbruik, of desgevallend de productie, op toegangspunten op hoogspanning 
zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en op toegangspunten waar 
het maximaal afgenomen of geïnjecteerd vermogen wordt geregistreerd, wordt 
door de distributienetbeheerder maandelijks opgenomen. 

§2 Het verbruik, of desgevallend de productie, op toegangspunten op laagspanning 
zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel wordt door de 
distributienetbeheerder bepaald bij elke leverancierswissel of klantenwissel, en in 
elk geval na verloop van twaalf maanden na de vorige meteropname. Minstens 
eenmaal in een periode van 24 maanden wordt de meterstand ook fysisch 
opgenomen door de distributienetbeheerder voorzover de distributienetbeheerder 
toegang heeft of krijgt tot de meetinrichting. 

§3 Op vraag van de distributienetgebruiker voert de distributienetbeheerder een 
bijkomende fysische meteropname uit. De kosten voor deze bijkomende 
meteropname worden gedragen door de distributienetgebruiker tenzij deze een 
beschermde klant is volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 
2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de 
vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. 

§4 Het verbruik of de productie bepaald volgens §2, wordt door de 
distributienetbeheerder gevalideerd overeenkomstig de procedure beschreven in 
Afdeling 3.5. 

Artikel 3.1.6  

§1 Indien de meterstand bij een leverancierswissel niet fysisch wordt opgenomen, 
stuurt de distributienetbeheerder zo spoedig mogelijk na de bevestiging aan beide 
betrokken leveranciers van de leverancierswissel, een meteropnamekaart naar het 
contactadres met de procedures voor het doorgeven van de meterstand en de 
contactgegevens van beide betrokken leveranciers. Tevens wordt verduidelijkt 
welke stappen kunnen worden ondernomen om een onterechte leverancierswissel 
ongedaan te maken. 

§2 Indien de meterstand fysisch wordt opgenomen, wordt de informatie vermeld in §1 
schriftelijk meegedeeld bij de meteropname. 

Artikel 3.1.7  

§1 De distributienetbeheerder verstrekt de distributienetgebruiker het recht om te 
allen tijde de in de meetinrichting lokaal beschikbare meetgegevens die betrekking 
hebben op zijn toegangspunt te consulteren. In de uitzonderlijke gevallen waar de 
meetinstallatie zich bevindt op een plaats die niet rechtstreeks voor de 
distributienetgebruiker toegankelijk is, wendt de distributienetgebruiker zich tot de 
distributienetbeheerder die hem binnen een redelijke termijn toegang zal 
verschaffen, overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Hoofdstuk 4 van de 
Algemene Bepalingen (Deel I). 

§2 De meetgegevens vermeld in §1 omvatten minstens de comptabele metingen, 
waaruit op een eenvoudige manier het elektriciteitsverbruik over een bepaalde 
periode kan afgeleid worden. 
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§3 De periode bedoeld in §2 is de maand van verbruik, of, bij distributienetgebruikers 
met jaarlijkse meteropname, de periode vanaf de laatste meteropname. 

§4 Op verzoek van de distributienetgebruiker of zijn leverancier verschaft de 
distributienetbeheerder de nodige inlichtingen voor de interpretatie van de 
meetgegevens. 

§5 De afleesmethode en de omrekeningsfactoren die toegepast moeten worden voor 
het bepalen van de verbruiksgegevens zoals vermeld in §2, worden bij nieuw 
geïnstalleerde meetinrichtingen op een duidelijke manier aangebracht op of vlak 
naast de meter. 

Afdeling 3.2 Bijzondere bepalingen betreffende het gemeten verbruiksprofiel 

Artikel 3.2.1 Het verbruiksprofiel wordt geregistreerd op basis van meetperioden die 
overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Artikel 1.2.3. 

Artikel 3.2.2 In overeenstemming met de bepalingen van het aansluitingscontract en / of de 
noden van de distributienetbeheerder registreert een meetinrichting per 
meetperiode de volgende data: 

• de aanduiding van de meetperiode; 

• de opgenomen of geïnjecteerde actieve energie; 

• desgevallend de opgenomen en / of geïnjecteerde reactieve energie; 

Indien de distributienetbeheerder dit nodig acht, wordt hierbij bovendien 
onderscheid gemaakt tussen de vier kwadranten. 

Artikel 3.2.3 De distributienetbeheerder verzamelt de meetgegevens op elektronische wijze en 
eventueel door tele-opname. 

Artikel 3.2.4  

§1 Om desgevallend de tele-opname van de meetinrichting mogelijk te maken, zorgt 
de distributienetbeheerder, op basis van technisch-economische criteria, voor de 
realisatie van de meest aangewezen telecommunicatieverbinding. 

§2 Indien de distributienetbeheerder geen eigenaar is van de meetuitrustingen, is de 
distributienetgebruiker verantwoordelijk voor de overdracht van de meetgegevens 
naar de distributienetbeheerder volgens de procedure bepaald door de 
distributienetbeheerder. 

§3 Indien de distributienetbeheerder geen eigenaar is van de meetuitrustingen en de 
inzameling overeenkomstig §2 onmogelijk is ten gevolge van een storing of een 
defect ervan, inclusief de overdracht naar de distributienetbeheerder, of ten 
gevolge van iedere andere oorzaak, heeft de distributienetbeheerder te allen tijde 
het recht om op kosten van de distributienetgebruiker, de meetgegevens of ieder 
ander gegeven ter plaatse op de betrokken meetuitrustingen te verzamelen met 
naleving van de voorschriften die betrekking hebben op de toegang tot deze 
uitrustingen. 

Artikel 3.2.5 Een meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de lokale tijd. 

Artikel 3.2.6 De afwijking van de begin- en eindtijden van de meetperiode ten overstaan van de 
gehanteerde referentietijd mag niet groter zijn dan tien seconden. 

Artikel 3.2.7 De distributienetbeheerder deelt de gegevens over de meetconfiguratie en de 
meteridentificatienummers mee aan het begin van de bevroren periode volgens de 
procedures en formaten beschreven in de UMIG. De distributienetbeheerder staat 
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in voor het beheer van deze gegevens en deelt elke wijziging onverwijld mee aan 
de betrokken leverancier. 

Afdeling 3.3 Bijzondere bepalingen betreffende het berekende verbruiksprofiel 

Artikel 3.3.1 Een berekend verbruiksprofiel wordt onderverdeeld op basis van meetperioden die 
overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Artikel 1.2.3. 

Artikel 3.3.2 Een berekend verbruiksprofiel schat per meetperiode de opgenomen actieve 
energie van een distributienetgebruiker. 

Artikel 3.3.3 De VREG legt een classificatie vast van distributienetgebruikers zonder registratie 
van het gemeten verbruiksprofiel op basis van objectieve en eenduidige criteria 
zoals het type distributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk), het 
aansluitingsvermogen van de installatie en / of de historische verbruiksgegevens 
van de distributienetgebruiker. Met elke categorie komt een synthetisch lastprofiel 
overeen. 

Artikel 3.3.4 De VREG legt de synthetische lastprofielen vast, met inbegrip van eventuele 
correctiefactoren en de wijze waarop deze in rekening worden gebracht, per 
categorie van distributienetgebruikers. 

Artikel 3.3.5 De categorieën en de synthetische lastprofielen kunnen te allen tijde worden 
gewijzigd op basis van een statistische studie van werkelijk gemeten 
verbruiksprofielen, of op basis van de vastgestelde residu’s bij de allocatie. De 
wijzigingen kunnen ten vroegste van kracht worden één maand na de publicatie 
ervan door de VREG. 

Artikel 3.3.6 Aan elk toegangspunt dat niet voorzien is van een registratie van het gemeten 
verbruiksprofiel, wordt een synthetisch lastprofiel toegewezen door de 
distributienetbeheerder. 

Artikel 3.3.7 De distributienetbeheerder deelt de gegevens over de profielcategorie, het 
standaard jaar- of maandverbruik, de meetconfiguratie en de 
meteridentificatienummers mee bij het begin van de bevroren periode volgens de 
procedures en formaten beschreven in de UMIG. De distributienetbeheerder staat 
in voor het beheer van deze gegevens en deelt elke wijziging onverwijld mee aan 
de betrokken leverancier. 

Afdeling 3.4 Databehandeling 

Artikel 3.4.1   

§1 De distributienetbeheerder slaat de in de Artikel 3.2.2 bedoelde data op 
elektronische wijze op. 

§2 Voor de toegangspunten zonder registratie van het verbruiksprofiel, slaat de 
distributienetbeheerder die gegevens op die hem in staat stellen om het 
verbruiksprofiel te herberekenen. 

Artikel 3.4.2 Aan de in Artikel 3.4.1 genoemde data koppelt de distributienetbeheerder de 
volgende gegevens: 

• de identificatie van het toegangspunt; 

• de locatie en type van de meetinrichting; 

• de identificatie van de leverancier en de evenwichtsverantwoordelijke. 
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Afdeling 3.5 Validatie en correctie van meetgegevens 

Artikel 3.5.1   

§1 Indien de meetinrichting zich niet ter hoogte van het toegangspunt bevindt, zullen 
de meetgegevens worden aangepast op basis van een schattingsprocedure die 
rekening houdt met de fysische verliezen tussen het meetpunt en het 
toegangspunt. 

§2 Op voorstel van de distributienetbeheerder en na goedkeuring door de VREG 
kunnen in bepaalde gevallen verliezen stroomopwaarts van het toegangspunt en 
betrekking hebbend op de aansluiting van de distributienetgebruiker in de 
aanpassing worden meegerekend. 

§3 Indien de wijze van aanpassing niet is beschreven in het aansluitingscontract zal 
de distributienetbeheerder, op basis van objectieve en niet-discriminerende 
criteria, bepalen welke wijze het meest geschikt is. 

Artikel 3.5.2 Indien de datum van de meteropname niet samenvalt met de datum waarop de 
meterstand moet gekend zijn, zal de distributienetbeheerder deze meterstand 
herleiden op basis van de schattingsprincipes beschreven in Artikel 3.6.1. 

Artikel 3.5.3   

§1 Indien de distributienetbeheerder niet kan beschikken over de werkelijke 
meetgegevens of wanneer hij van oordeel is dat de beschikbare resultaten niet 
betrouwbaar of foutief zijn, worden de betrokken meetresultaten in het 
validatieproces vervangen door waarden die hij, op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria, billijk acht. 

§2 De onbetrouwbare of foutieve gegevens worden gecorrigeerd op basis van één of 
meerdere schattingsprocedures zoals: 

• redundante metingen; 

• andere meetresultaten die de betrokken distributienetgebruiker ter 
beschikking heeft; 

• vergelijking met de gegevens van een periode die als equivalent wordt 
beschouwd. 

§3 De VREG legt de gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de validatie 
vast. 

Artikel 3.5.4 Een distributienetgebruiker of zijn leverancier kan een bijkomende fysische 
meteropname aanvragen bij de distributienetbeheerder, indien hij van oordeel is 
dat de ter beschikking gestelde meetgegevens foutief zijn. De kosten voor deze 
bijkomende meteropname zijn ten laste van de distributienetbeheerder indien de 
bijkomende meteropname uitwijst dat de eerder verstrekte meetgegevens foutief 
waren; in het andere geval worden de kosten gedragen door de aanvrager. 

Afdeling 3.6 Schatting, allocatie en reconciliatie 

Artikel 3.6.1   

§1 Het verbruik van een distributienetgebruiker zonder registratie van het 
verbruiksprofiel in de periode tussen twee meteropnames kan geschat worden op 
basis van het totaalverbruik over de vorige periode en / of op het typisch 
gemiddeld verbruik van een gelijkaardig type van eindafnemer. De VREG legt de 
gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de schatting vast.  
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§2 Op basis van het geschatte totaalverbruik en het toegewezen lastprofiel bepaalt de 
distributienetbeheerder het berekende verbruiksprofiel. 

Artikel 3.6.2   

§1 Op basis van de geïnjecteerde elektriciteit op het distributienet, de uitgewisselde 
elektriciteit met andere netten, de berekende verbruiksprofielen, de gemeten 
verbruiksprofielen en een schatting van de distributienetverliezen wordt per 
distributienetbeheerder en per elementaire periode het residu berekend. Dit residu 
wordt pro rata toegekend aan de leveranciers en hun respectievelijke 
evenwichtsverantwoordelijken. De VREG legt de gedetailleerde beschrijving van de 
methodiek van de allocatie vast. 

§2 Op basis van de resultaten van de allocatie verdeelt de distributienetbeheerder de 
energie die geleverd werd aan eindafnemers over de leveranciers en hun 
evenwichtsverantwoordelijken per elementaire periode. 

Artikel 3.6.3 De verdeling van de energie over de leveranciers en hun 
evenwichtsverantwoordelijken die door de allocatie beschreven in Artikel 3.6.2 
bekomen wordt, moet maandelijks gecorrigeerd worden op basis van de werkelijk 
gemeten verbruiken op de toegangspunten. De VREG legt de gedetailleerde 
beschrijving van de methodiek van de reconciliatie vast. 

Artikel 3.6.4 De eindreconciliatie van een maand gebeurt ten laatste vijftien maanden na deze 
maand. Hierbij wordt de restterm van deze maand vastgesteld. Deze restterm valt 
in principe ten laste van de distributienetbeheerder. De VREG legt de 
gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de eindreconciliatie vast. 

Afdeling 3.7 Opslag, archivering en beveiliging van de data 

Artikel 3.7.1 De distributienetbeheerder slaat zowel de onbewerkte meetgegevens als de 
eventueel gewijzigde meetgegevens op een niet vluchtige informatiedrager op. 

Artikel 3.7.2 De distributienetbeheerder archiveert de in Artikel 3.7.1 vermelde gegevens 
gedurende een periode van minstens vijf jaar. 

Artikel 3.7.3 De door de distributienetbeheerder centraal beheerde meetgegevens zijn, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn, beveiligd 
tegen kennisneming door anderen dan de distributienetbeheerder. 

Afdeling 3.8 Ter beschikking te stellen meetgegevens bij gemeten 
verbruiksprofielen 

Artikel 3.8.1   

§1 De distributienetbeheerder stelt aan de leverancier op elke werkdag de niet 
gevalideerde meetgegevens op kwartierbasis per toegangspunt van de voorgaande 
werkdag en de eventueel tussenliggende dagen ter beschikking voor de 
toegangspunten waarop hij energie levert of injecteert en die voorzien zijn van een 
automatische meteruitlezing. 

§2 Voor de meetgegevens die betrekking hebben op het verbruik vóór 1 april 2005 
stelt de distributienetbeheerder aan de leverancier maandelijks de gevalideerde 
meetgegevens op kwartierbasis ter beschikking en dit voor minstens 95% van de 
toegangspunten ten laatste op de vierde werkdag van de volgende maand en voor 
alle toegangspunten ten laatste op de tiende werkdag van deze maand. 

§3 Vanaf 1 april 2005 valideert de distributienetbeheerder de meetgegevens op 
kwartierbasis op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel 
tussenliggende dagen en deelt de eventuele afwijkingen ten opzichte van de niet 
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gevalideerde meetgegevens zo spoedig mogelijk mee aan de leverancier. Op de 
tiende werkdag na de dag van verbruik zijn de meetgegevens gevalideerd. Ten 
minste voor 95% van de toegangspunten zijn de gevalideerde meetgegevens van 
een maand beschikbaar ten laatste op de vierde werkdag van de volgende maand. 

§4 Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures 
vermeld in Artikel 3.5.3 §2 zijn voorzien van een herkenningsvlag. 

§5 Voor productie-installaties worden de gevalideerde meetgegevens, bedoeld in dit 
artikel, aan de betrokken producent meegedeeld op zijn eenvoudig verzoek 
volgens de principes van §2, §3 en §4. In afwijking van Afdeling 2.1 van de 
Algemene Bepalingen (Deel I) kan deze informatie-uitwisseling volgens een ander 
protocol gebeuren, en dit in overleg met de producent. 

Artikel 3.8.2 Op vraag van de leverancier of de producent kan de distributienetbeheerder 
meetgegevens van een toegangspunt met meerdere fysische meetpunten, ook 
uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich 
hiertoe tot de distributienetbeheerder die op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de hieruit voortkomende taken 
uitvoert. De hieraan verbonden kosten worden gedragen door de aanvrager. 

Artikel 3.8.3   

§1 De distributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke op elke 
werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen de 
niet gevalideerde meetgegevens op kwartierbasis in geaggregeerde vorm per 
leverancier ter beschikking, en deelt de geaggregeerde gegevens per 
evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder. 

§2 Voor de meetgegevens die betrekking hebben op het verbruik vóór 1 april 2005 
stelt de distributienetbeheerder aan de evenwichtsverantwoordelijke maandelijks 
de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per leverancier ter 
beschikking ten laatste op de tiende werkdag van de volgende maand, en deelt de 
geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de 
transmissienetbeheerder. 

§3 Vanaf 1 april 2005 stelt  de distributienetbeheerder aan de 
evenwichtsverantwoordelijke dagelijks de gevalideerde meetgegevens in 
geaggregeerde vorm per leverancier ter beschikking ten laatste op de tiende 
werkdag na de dag van verbruik, en deelt de geaggregeerde gegevens per 
evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder. 

§4 De meetgegevens in Artikel 3.8.3 hebben enkel betrekking op de actieve energie. 

Artikel 3.8.4 De distributienetbeheerder motiveert in voorkomend geval de aanpassingen en 
correcties die op basis van Artikel 3.5.1 tot Artikel 3.5.3 werden aangebracht. 

Artikel 3.8.5 Op vraag van de producent, de leverancier of de evenwichtsverantwoordelijke kan 
de distributienetbeheerder de hier bedoelde meetgegevens, al dan niet 
gevalideerd, met een grotere frequentie dan bedoeld in Artikel 3.8.1 ter 
beschikking stellen. De betrokkene richt zich hiertoe tot de distributienetbeheerder 
die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert 
en de hieruit voortkomende taken uitvoert. De hieraan verbonden kosten worden 
gedragen door de aanvrager. 
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Afdeling 3.9 Ter beschikking te stellen meet-, allocatie- en 
reconciliatiegegevens bij berekende verbruiksprofielen 

Artikel 3.9.1  

§1 De distributienetbeheerder stelt aan de leverancier gevalideerde meetgegevens ter 
beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert of injecteert en die 
maandelijks worden uitgelezen. Voor minstens 95% van de toegangspunten 
moeten deze gegevens worden meegedeeld ten laatste op de vierde werkdag van 
de volgende maand en voor alle toegangspunten ten laatste op de tiende werkdag 
van deze maand. De distributienetbeheerder moet steeds de datum van de 
meteropname van de toegangspunten vermelden. Gevalideerde meetgegevens die 
geschat werden op basis van de procedures vermeld in Artikel 3.5.3 §2  zijn 
voorzien van een herkenningsvlag. 

§2 De distributienetbeheerder stelt aan de leverancier gevalideerde meetgegevens ter 
beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert of injecteert en die 
jaarlijks worden uitgelezen. Voor minstens 95% van de toegangspunten moeten 
deze gegevens worden meegedeeld ten laatste op de vierde werkdag na de 
meteropname en voor alle toegangspunten ten laatste op de tiende werkdag na de 
meteropname. De distributienetbeheerder moet steeds de datum van de 
meteropname vermelden. Indien bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat 
een fysische meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag 
van deze bijkomende meteropname. Gevalideerde meetgegevens die geschat 
werden op basis van de procedures vermeld in Artikel 3.5.3 §2  zijn voorzien van 
een herkenningsvlag. 

§3 Voor productie-installaties worden de gevalideerde meetgegevens, bedoeld in dit 
artikel, tevens meegedeeld aan de betrokken producent volgens de principes van 
§1 en §2 

Artikel 3.9.2 Op vraag van de leverancier of de producent kan de distributienetbeheerder 
meetgegevens van een toegangspunt met meerdere fysische meetpunten, ook 
uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich 
hiertoe tot de distributienetbeheerder die op basis van objectieve en niet-
discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de hieruit voortkomende taken 
uitvoert. De hieraan verbonden kosten worden gedragen door de aanvrager. 

Artikel 3.9.3  

§1 Voor de meetgegevens die betrekking hebben op het verbruik vóór 1 april 2005 
stelt de distributienetbeheerder ten laatste op de twaalfde werkdag van de 
volgende maand de allocatiegegevens op kwartierbasis van de maand ter 
beschikking aan de leverancier voor de toegangspunten zonder registratie van het 
verbruiksprofiel waarop hij energie levert of injecteert. 

§2 Vanaf 1 april 2005 stelt de distributienetbeheerder ten laatste twaalf werkdagen na 
de betreffende dag de allocatiegegevens op kwartierbasis van die dag ter 
beschikking aan de leverancier voor de toegangspunten zonder registratie van het 
verbruiksprofiel waarop hij energie levert of injecteert. 

Artikel 3.9.4  

§1 Voor de meetgegevens die betrekking hebben op het verbruik vóór 1 april 2005 
stelt de distributienetbeheerder ten laatste op de twaalfde werkdag van de 
volgende maand aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op 
kwartierbasis van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per 
leverancier, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke 
gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder. 
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§2 Vanaf 1 april 2005 stelt de distributienetbeheerder ten laatste twaalf werkdagen na 
de betreffende dag aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op 
kwartierbasis van die dag ter beschikking in geaggregeerde vorm per leverancier, 
en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig 
mee aan de transmissienetbeheerder. 

§3 In afwijking van §1 en §2 stelt de distributienetbeheerder voor de energie die 
geïnjecteerd wordt via een ander net dan het net van de transmissienetbeheerder, 
de allocatiegegevens ter beschikking van de distributienetbeheerder van het 
voedende distributienet. De betrokken distributienetbeheerders bepalen in 
onderling overleg de procedure voor de gegevensuitwisseling, rekening houdend 
met de timing bepaald in §1 en §2. 

Artikel 3.9.5 Ten laatste op de twintigste werkdag van de volgende maand stelt de 
distributienetbeheerder de reconciliatiegegevens ter beschikking aan de leverancier 
voor de toegangspunten zonder registratie van het verbruiksprofiel waarop hij 
energie levert of injecteert en die in die maand werden opgenomen. 

Artikel 3.9.6 Een globaal overzicht van de resultaten van de eindreconciliatie van een maand 
beschreven in Artikel 3.6.4 met daarin minstens de totaal geïnjecteerde energie op 
het distributienet, de totaal verbruikte energie op het distributienet en de 
overblijvende restterm van deze maand worden samen met een korte verklarende 
nota overgemaakt aan de VREG vóór het einde van de vijftiende maand na deze 
maand. 

Afdeling 3.10 Historische verbruiksgegevens 

Artikel 3.10.1 Aanvraag van maandelijkse en jaarlijkse verbruiksgegevens 

§1 Als een distributienetgebruiker verandert van leverancier worden de beschikbare 
historische verbruiksgegevens op maand- of jaarbasis gratis ter beschikking 
gesteld van de nieuwe leverancier. De aanvraag tot de leverancierswissel geldt 
gelijktijdig als een aanvraag tot het ter beschikking stellen van de historische 
verbruiksgegevens, tenzij de betrokken distributienetgebruiker dit weigert door 
middel van een schriftelijke melding bij de distributienetbeheerder. 

§2 Vanaf 1 april 2005 worden de maandelijkse verbruiksgegevens van de laatste drie 
jaar voor distributienetgebruikers met registratie van het verbruiksprofiel of 
maandelijkse meteropname en de jaarlijkse verbruiksgegevens van de laatste drie 
jaar voor de distributienetgebruikers met jaarlijkse meteropname voorzover de 
betrokken distributienetgebruiker op hetzelfde toegangspunt actief was in de 
referentieperiode en voorzover de gegevens beschikbaar zijn, in een EDIEL-
boodschap doorgestuurd door de distributienetbeheerder naar de nieuwe 
leverancier ten laatste tien werkdagen na de datum waarop de leverancierswissel 
ingaat. De inhoud en samenstelling van dit EDIEL-bericht wordt beschreven in de 
handleiding (UMIG) zoals bedoeld in Artikel 2.1.2 van de Algemene bepalingen 
(Deel I). 

§3 Tot 1 april 2005 worden de gegevens vermeld in §2 volgens een door de 
distributienetbeheerders gezamenlijk bepaald formaat ter beschikking gesteld van 
de aanvrager. 

§4 In afwijking van §2 en §3 kan de distributienetbeheerder een ander protocol 
opleggen indien hij eveneens beheerder is van het transmissienet. 

Artikel 3.10.2 Aanvraag van gedetailleerde verbruiksgegevens 

§1 Elke distributienetgebruiker kan maximaal één keer per jaar zijn verbruiksgegevens 
van de laatste drie jaar op eenvoudig verzoek, mits opgave van zijn EAN-code, 
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gratis verkrijgen bij de distributienetbeheerder. Hij kan deze taak ook 
toevertrouwen aan een leverancier aan wie hij de nodige volmacht verleent. 

§2 De opgevraagde verbruiksgegevens moeten door de distributienetbeheerder aan 
de aanvrager ter beschikking gesteld worden ten laatste twintig werkdagen na de 
aanvraag, voorzover de betrokken distributienetgebruiker op hetzelfde 
toegangspunt actief was in de referentieperiode en voorzover de gegevens 
beschikbaar zijn. 

§3 De informatie moet duidelijk en éénvormig gerangschikt worden, per EAN-code, 
per tijdstip en per type verbruik (actief, capacitief, inductief) volgens een door de 
distributienetbeheerders gezamenlijk bepaald formaat. 

• voor continu gelezen distributienetgebruikers: 

o actief verbruik per kwartier; 

o inductief en capacitief verbruik per kwartier. 

• voor distributienetgebruikers met maandopname: 

o actief verbruik per maand, opgesplitst per teller; 

o piekvermogen, opgesplitst per teller (indien van toepassing); 

o de opnamedatums. 

• voor distributienetgebruikers met jaaropname: 

o actief verbruik per jaar, opgesplitst per teller; 

o de opnamedatums. 

§4 De informatie wordt bij voorkeur elektronisch ter beschikking gesteld van de 
aanvrager. 

Afdeling 3.11 Rechtzettingen 

Artikel 3.11.1 De distributienetbeheerders voorzien, in overleg met de leveranciers, 
gemeenschappelijke procedures en voorwaarden voor het rechtzetten van 
meetgegevens. 

Artikel 3.11.2 Behoudens kwade trouw kan een rechtzetting van de meetgegevens (en de daaruit 
voortvloeiende facturatie) slechts betrekking hebben op een periode van maximaal 
twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname. 

Artikel 3.11.3 Indien in het toegangscontract voorzien wordt in een mogelijkheid tot forfaitaire 
schadeloosstelling ten aanzien van de leverancier voor de niet naleving van zijn 
verplichting inzake het verstrekken van gegevens, is de distributienetbeheerder 
niet ontslaan van zijn verplichting om deze gegevens alsnog onverwijld over te 
maken aan de leverancier van zodra hij erover beschikt. 
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DEEL VI : SAMENWERKINGSCODE 

Hoofdstuk 1 Samenwerkingscode 
Artikel 1.1.1 De distributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, 

bepalen in gezamenlijk overleg de fysische plaats van het koppelpunt of de 
koppelpunten. 

Artikel 1.1.2 De distributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, 
verlenen elkaar wederzijds de noodzakelijke medewerking bij de uitvoering van de 
taken tot dewelke beide partijen wettelijk of contractueel verplicht zijn. 

De distributienetbeheerder pleegt overleg met de netbeheerder aan wiens net hij 
gekoppeld is, met betrekking tot alle aspecten die direct of indirect gevolgen voor 
de betrokken netbeheerders kunnen hebben, en inzonderheid met betrekking tot: 

• de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van hun respectievelijke 
netten; 

• de ondersteunende diensten die zij respectievelijk ter beschikking stellen; 

• het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in de 
Belgische regelzone; 

• het technisch beheer van de elektriciteitsstromen op hun respectievelijke 
netten; 

• de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden die op hun 
respectievelijke netten aangesloten zijn; 

• de toegang tot hun respectievelijke netten; 

• de toepassing van de reddings- en heropbouwcode. 

Artikel 1.1.3 De distributienetbeheerder deelt de planningsgegevens mee aan de netbeheerder 
aan wiens net hij gekoppeld is, overeenkomstig Hoofdstuk 2 van de Planningscode 
(Deel II). 

Artikel 1.1.4   

§1 De distributienetbeheerder sluit met de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld 
is, een exploitatie-overeenkomst waarin onder meer het vermogen bepaald wordt 
dat deze laatste ter beschikking kan stellen aan de distributienetbeheerder op elke 
koppelpunt en in voorkomend geval de evolutie van dit vermogen. 

§2 De overeenkomst bedoeld in §1 bepaalt eveneens de respectievelijke rechten, 
verplichtingen en verantwoordelijkheden en de procedures met betrekking tot alle 
aspecten van de exploitatie die een indirecte of directe invloed kunnen hebben op 
de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de betrokken netten, 
aansluitingen, of installaties van netgebruikers. 

§3 De reddingscode opgesteld door de transmissienetbeheerder wordt opgenomen in 
de overeenkomst afgesloten met de transmissienetbeheerder. 

§4 De heropbouwcode opgesteld door de transmissienetbeheerder wordt opgenomen 
in de overeenkomst afgesloten met de transmissienetbeheerder. 

Artikel 1.1.5  

§1 Elke versterking of uitbreiding van een bestaande koppeling wordt gezamenlijk 
door de distributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld 
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is, beoordeeld op basis van de zorg voor de optimale ontwikkeling van de 
betrokken netten, en rekening houdend met de voorrang die dient te worden 
gegeven aan kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-
installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken. 

§2 De kwaliteit van de geleverde spanning op elk koppelpunt wordt bepaald in de 
exploitatie-overeenkomst bedoeld in Artikel 1.1.4, rekening houdend met de 
bepalingen zoals vermeld in Artikel 1.2.1 §3 van de Algemene Bepalingen (Deel I). 

§3 Het toegelaten niveau van storingen op het koppelpunt wordt bepaald door de 
normen die algemeen worden toegepast op Europees niveau, en meer bepaald de 
technische rapporten IEC 61000-3-6 en 61000-3-7.  

Artikel 1.1.6  

§1 In de koppelpunten geniet de distributienetbeheerder per tijdsinterval van een 
afnamerecht op een forfaitaire hoeveelheid reactieve energie, in inductief en 
capacitief regime.  

§2 Onder voorbehoud van de bepalingen van §3, is deze forfaitaire hoeveelheid 
reactieve energie per tijdsinterval gelijk aan 32,9 % van de hoeveelheid actieve 
energie afgenomen op het koppelpunt tijdens dit tijdsinterval. 

§3 Deze forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval mag niet lager zijn 
dan 3,29 % van de hoeveelheid actieve energie die conform is met de duurtijd van 
het tijdsinterval vermenigvuldigd met het op het koppelpunt ter beschikking 
gesteld vermogen, zoals bepaald in Artikel 1.1.4. 

§4 Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in inductief regime en de forfaitaire 
hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig dit artikel, wordt ten laste gelegd aan de 
betrokken distributienetbeheerder volgens het overeenkomstig tarief. 

§5 Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in capacitief regime en de forfaitaire 
hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig dit artikel, wordt ten laste gelegd aan de 
betrokken distributienetbeheerder volgens het overeenkomstig tarief. 

§6 Voor de toepassing van dit artikel is het desbetreffende tijdsinterval een kwartier. 

Artikel 1.1.7  

§1 De distributienetbeheerder licht de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, 
tijdig in over de tijdelijke en permanente overschakelingen van belasting tussen de 
betrokken koppelpunten. 

§2 Op diens gemotiveerd verzoek stelt de distributienetbeheerder verdere informatie 
ter beschikking aan de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is aangaande het 
verwachte verbruiksprofiel per koppelpunt. 

Artikel 1.1.8 De distributienetbeheerder sluit een samenwerkingsovereenkomst met de 
netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, die onder meer de procedures 
bepaalt voor de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de aspecten vermeld 
in Artikel 1.1.2, evenals de respectievelijke verantwoordelijkheden inzake de 
kwaliteit, de periodiciteit van de terbeschikkingstelling en de betrouwbaarheid van 
deze gegevens, inzake het naleven van de mededelingstermijnen en inzake de 
confidentialiteit van de gegevens die onderling worden uitgewisseld of ter 
beschikking staan. 

Artikel 1.1.9  

§1 De netbeheerders wier netten onderling gekoppeld zijn, delen elkaar maandelijks 
de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten mee binnen de vijf 
werkdagen. Behalve indien onderling anders afgesproken ligt de 
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verantwoordelijkheid voor de meting en de informatieplicht bij de netbeheerder 
van het voedende net. 

§2 De distributienetbeheerder stelt de meet- en allocatiegegevens van elke 
evenwichtsverantwoordelijke ter beschikking van de netbeheerder aan wiens net 
hij gekoppeld is, volgens de bepalingen van Artikels 3.8.3 en 3.9.4 van de 
Meetcode (Deel V). 

§3 De meetgegevens vermeld in §2 bepalen per evenwichtsverantwoordelijke en per 
kwartier het vermogen uitgewisseld tussen de betrokken netten. 

§4 De distributienetbeheerder draagt de verantwoordelijkheid dat het totale 
uitgewisselde vermogen tussen de betrokken netten per kwartier wordt 
toegewezen aan de verschillende evenwichtsverantwoordelijken. 

Artikel 1.1.10 De bepalingen vervat in de Samenwerkingscode (Deel VI) zijn niet van toepassing 
wanneer de distributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij 
gekoppeld is, dezelfde rechtspersoon zijn. 
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BIJLAGE I: BEGRIPPENLIJST 
 

Aansluiting Het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installaties 
van een distributienetgebruiker met het distributienet te 
verbinden, inclusief de meetinrichting. 

Aansluitingscontract Het contract gesloten overeenkomstig dit Technisch 
Reglement tussen een distributienetgebruiker en een 
distributienetbeheerder dat de wederzijdse rechten, 
verplichtingen en aansprakelijkheden regelt in verband met 
een bepaalde aansluiting, evenals de voor de aansluiting van 
de installaties relevante technische bepalingen. 

Aansluitingsinstallatie Een component van een aansluiting. 

Aansluitingspunt De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt 
waar de aansluiting is verbonden met het distributienet. 

Aansluitingsvermogen Het maximaal vermogen, vermeld in het aansluitingscontract 
en uitgedrukt in kilovoltampère (kVA) of megavoltampère 
(MVA), waarover de distributienetgebruiker mag beschikken 
door middel van zijn aansluiting. 

Actief vermogen Het elektrisch vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW) of 
megawatt (MW) dat kan worden omgezet naar andere 
vormen van vermogen, zoals mechanisch, thermisch, 
akoestisch… In waarde gelijk aan ϕcos...3 IU  (voor een 

driefasige aansluiting) of ϕcos..IU  (voor een eenfasige 
aansluiting) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de 
fundamentele componenten van de fasespanning en de 
stroom en waarbij ϕ het faseverschil voorstelt tussen de 
fundamentele componenten van deze spanning en stroom. 

Actieve energie De integraal van het actief vermogen gedurende een 
bepaalde tijdsperiode. 

Actieve verliezen Het verbruik van actief vermogen door het distributienet, 
veroorzaakt door het gebruik van dat distributienet. 

Afname Het afnemen van vermogen vanuit het distributienet. 

Afnamepunt De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt 
waar vermogen vanuit het distributienet wordt afgenomen. 

Afnemer Elke eindafnemer, leverancier of tussenpersoon. 

Allocatie Toewijzing op kwartierbasis van energiehoeveelheden aan 
de verschillende marktpartijen. 

ARAB Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. 

AREI Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. 

Belasting Elke installatie die actief en / of reactief vermogen verbruikt. 

Bevroren periode Periode vóór een gevraagde realisatiedatum waarin 
annulering van de gevraagde actie niet meer mogelijk is 
zoals ook gedefinieerd in de UMIG. 
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BFE Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector. 

Budgetmeter Elektriciteitsmeter met stroombegrenzer en hulpkrediet die 
wordt opgeladen via een systeem met voorafbetaling zoals 
ook gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse regering van 
31 januari 2003 met betrekking tot de sociale 
openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte 
elektriciteitsmarkt (B.S. 21 maart 2003). 

Codex over het welzijn op het 
werk 

De uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk. 

Comptabele meting Meting of telling die gebruikt wordt voor de verrekening van 
geleverde diensten. 

Contract van 
toegangsverantwoordelijke 

Het contract gesloten tussen de transmissienetbeheerder en 
een evenwichtsverantwoordelijke dat in het bijzonder de 
voorwaarden in verband met het evenwicht bevat. 

Contract voor de coördinatie van 
de inschakeling van de productie-

eenheden 

Het contract gesloten tussen een distributienetbeheerder en 
een evenwichtsverantwoordelijke voor een of meerdere 
injectiepunten dat in het bijzonder de voorwaarden in 
verband met de coördinatie van de inschakeling van de 
productie-eenheden bevat. 

Dag D Een kalenderdag. 

Dag D-1 De kalenderdag vóór de dag D. 

Decentrale productie-eenheid Productie-eenheid waarvan de inschakeling niet centraal 
gecoördineerd wordt. 

Decentrale productie-installaties Installaties voor productie van elektriciteit aangesloten op 
het distributienet op laagspanning of op hoogspanning 
kleiner dan 30 kV en met een opwekkingsvermogen beperkt 
tot 25 MW. 

Directe lijn Elektrische verbinding van een productie-installatie naar een 
eindafnemer. 

Distributienet Binnen een geografisch afgebakend gebied geheel van 
verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager 
dan 70 kV en de daarmee verbonden transformator-, 
schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen 
die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit op 
regionaal of lokaal niveau.  

Distributienetbeheerder Elke beheerder van een distributienet die is aangewezen 
overeenkomstig artikel 5 van het Elektriciteitsdecreet.  

Distributienetgebruiker Een eindafnemer of producent die op het distributienet is 
aangesloten. 

EAN-GSRN European Article Number/Global Service Related Number 
(uniek numeriek veld van 18 posities) 

EDIEL Electronic Data Interchange for the Electricity Industry 
(maakt deel uit van de internationale UN/EDIFACT standaard 
voor elektronisch dataverkeer) 

Eilandbedrijf Situatie waarbij een productie-eenheid, na plotse 
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uitschakeling van het distributienet, kan blijven instaan voor 
de voeding van de eigen hulpdiensten en eventueel (een 
deel van) het afgekoppelde systeem, en beschikbaar is om 
terug op dat distributienet aangesloten te worden.  

Eindafnemer Elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor 
eigen gebruik. 

Elektriciteitsdecreet Het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 17 juli 2000 
houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Elektrisch systeem Het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, 
alle aansluitingsinstallaties en alle installaties van de 
netgebruikers aangesloten op deze netten omvat. 

Evenwichtsverantwoordelijke De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het evenwicht op kwartierbasis voor bepaalde injecties en 
afnames binnen de Belgische regelzone, en die hiertoe 
geregistreerd is in het Register van 
Toegangsverantwoordelijken. 

Frequentie Cijfermatige aanduiding van het aantal herhalingen per 
seconde van de fundamentele component in de 
voedingsspanning. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz 
(Hz). 

Heropbouwcode Operationele code ter heropbouw van het elektrisch systeem 
na een gehele of gedeeltelijke instorting. 

Hoogspanning Spanningsniveau boven 1000 V. 

Indicatief programma Het indicatief programma van de productiemiddelen voor 
elektriciteit, opgesteld in uitvoering van artikel 3 van de wet 
van 29 april 1999. 

Injectie Het leveren van vermogen aan het distributienet. 

Injectiepunt De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt 
waar vermogen in het distributienet wordt geïnjecteerd. 

Installatie die functioneel deel 
uitmaakt van het distributienet 

Elke uitrusting die niet tot het distributienet behoort, maar 
waarvan het gebruik de functionaliteit van het distributienet 
wezenlijk beïnvloedt. 

Installatie van de 
distributienetgebruiker 

Elke uitrusting van de distributienetgebruiker die door middel 
van een aansluiting op het distributienet is aangesloten en 
die niet tot die aansluiting behoort, en waarop dit Technisch 
Reglement van toepassing is. 

Koppelpunt Het tussen netbeheerders onderling overeengekomen 
fysische punt waar de koppeling tussen de respectievelijke 
netten is gerealiseerd. 

Kwaliteit Het geheel van de karakteristieken van elektriciteit die een 
invloed kunnen hebben op het distributienet (met inbegrip 
van de aansluiting) en de installaties van één of meerdere 
distributienetgebruikers, en bevattende in het bijzonder de 
continuïteit van de spanning en de elektrische 
karakteristieken van deze spanning (frequentie, amplitude, 
golfvorm, symmetrie). 
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Kwartiervermogen Het gemiddeld afgenomen of geïnjecteerd vermogen over 
een periode van een kwartier, uitgedrukt in kilowatt (kW) of 
megawatt (MW) in geval van actief vermogen, in kilovar 
(kVAr) of megavar (MVAr) in geval van reactief vermogen, 
en in kilovoltampère (kVA) of megavoltampère (MVA) in 
geval van schijnbaar vermogen. 

Laagspanning Spanningsniveau van 1000 V of lager. 

Leverancier Elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit verkoopt 
aan eindafnemers. 

Masterdata Gegevens met betrekking tot een toegangspunt nodig voor 
het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan de levering 
van elektriciteit op dit toegangspunt, met in het bijzonder de 
gegevens bedoeld in artikels 3.2.7 en 3.3.7 van de Meetcode 
(Deel V). 

Meetgegeven Een gegeven bekomen door een telling of meting door 
middel van een meetinrichting. 

Meetinrichting Het geheel van toestellen bestemd voor de meting en / of 
telling op een bepaald aansluitingspunt. Ze omvat onder 
meer de tellers, meetapparaten, meettransformatoren en 
telecommunicatietoestellen. 

Meetpunt De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt 
waar de meetinrichting met de betrokken installatie 
verbonden is. 

Meting Opname - door middel van een meetinrichting - van een 
fysische grootheid op een bepaald tijdstip. 

Netbeheerder Distributienetbeheerder of transmissienetbeheerder. 

Nominaal vermogen (Pnom) Het maximaal ontwikkelbaar actief vermogen van een 
productie-eenheid, bepaald in het aansluitingscontract, dat 
de maximaal toegelaten levering van actief vermogen in het 
distributienet bepaalt. 

Nominale spanning De spanning die kenmerkend is voor een distributienet en 
waarnaar men verwijst om bepaalde werkingskenmerken 
aan te geven. 

Onderschreven vermogen Het actief kwartiervermogen dat overeenstemt met de 
maximale behoefte (injectie of afname) van een 
distributienetgebruiker op een toegangspunt gedurende een 
bepaalde periode. 

Ondersteunende Diensten van de 
distributienetbeheerder 

Het geheel van de volgende diensten:  
• de regeling van de spanning en van het reactief 

vermogen,  

• de compensatie van de netverliezen,  

• de toegang tot de netten waarmee het distributienet van 
de distributienetbeheerder gekoppeld is en,  

• in voorkomend geval, het congestiebeheer. 

Onterechte leverancierswissel Leverancierswissel die niet gedekt is door een 
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 leveringscontract. 

Privé-net Plaatselijk geheel van verbindingen die niet beheerd worden 
door een distributienetbeheerder aangewezen door de 
VREG. 

Producent Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit 
opwekt. 

Productie-eenheid Een fysische eenheid die een elektrische generator omvat. 

Programma Een lijst, opgedeeld in tijdseenheden, van de geplande 
afgenomen en geïnjecteerde vermogens voor een bepaalde 
dag D, met betrekking tot een bepaald toegangspunt. 

Railstel Het geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elk 
der drie fasen afzonderlijk een gemeenschappelijk 
spanningspunt vormen en waarop de verschillende 
installaties aangesloten zijn teneinde onderling verbonden te 
worden. 

Reactief vermogen De waarde gelijk aan ϕsin...3 IU  (voor een driefasige 

aansluiting) of ϕsin..IU  (voor een eenfasige aansluiting) 
waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de 
fundamentele componenten van de fasespanning en de 
stroom en waarbij ϕ het faseverschil voorstelt tussen de 
fundamentele componenten van deze spanning en stroom. 

Reactieve energie De integraal van het reactief vermogen gedurende een 
bepaalde tijdsperiode. 

Reconciliatie Onderlinge verrekening tussen marktpartijen op basis van 
het verschil tussen gealloceerde en werkelijk gemeten 
energiehoeveelheden. 

Reddingscode Operationele code voor het behoud van de veiligheid, de 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het elektrisch systeem 
onder uitzonderlijke exploitatie-omstandigheden.  

Register der tellingen Het interne register met de energiemetingen per 
toegangspunt, bijgehouden door de distributienetbeheerder 
overeenkomstig dit Technisch Reglement. 

Register van 
Toegangsverantwoordelijken 

Register door de transmissienetbeheerder bijgehouden 
overeenkomstig het KB van 27 juni 2001 houdende een 
Technisch Reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 

Richtlijn 96/92 De richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit. 

Schijnbaar vermogen De waarde gelijk aan IU ..3  (voor een driefasige 
aansluiting) of IU .  (voor een eenfasige aansluiting) waarbij 
U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele 
componenten van de fasespanning en de stroom. 

Significante fout Een fout op een meetwaarde groter dan de totale 
nauwkeurigheid van de meetinrichting die deze meetwaarde 
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bepaalt, en die het industrieel proces of de facturatie 
verbonden met deze meetwaarde nadelig kan beïnvloeden. 

Synthetisch lastprofiel Gemodelleerd afnamepatroon van een eindafnemer, niet 
uitgerust met een meetinrichting met registratie van het 
verbruiksprofiel, ter benadering van de verdeling van het 
verbruik in de tijd. 

Technisch Reglement Transmissie Het koninklijk besluit van 27.06.2001 houdende een 
technisch reglement voor het beheer van het transmissienet 
van elektriciteit en de toegang ertoe, met inbegrip van alle 
aangebrachte wijzigingen. 

Telling Opname - door middel van een meetinrichting - van de 
hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een 
tijdsperiode wordt geïnjecteerd of afgenomen. 

Toegang Het recht op injectie en / of afname van actieve energie op 
één of meerdere toegangspunten met inbegrip van het 
gebruik van het distributienet en van de ondersteunende 
diensten van de distributienetbeheerder. 

Toegangsaanvraag Een aanvraag voor toegang tot het distributienet 
overeenkomstig dit Technisch Reglement. 

Toegangscontract Het contract dat de bijzondere voorwaarden bepaalt in 
verband met de toegang tot het distributienet. 

Toegangspunt De locatie en het spanningsniveau van het afname- en / of 
injectiepunt waar toegang tot het distributienet onder het 
toegangscontract plaatsvindt. 

Toegangsregister Een register van de aansluitingen op het distributienet, 
opgesteld en beheerd door de betrokken 
distributienetbeheerder, waarin per toegangspunt onder 
meer de evenwichtsverantwoordelijke en leverancier zijn 
aangeduid. 

Transmissienet Het nationaal transmissienet voor elektriciteit, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, 7° van de wet van 29 april 1999. 

Transmissienetbeheerder De beheerder van het transmissienet, aangesteld 
overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999. 

Tussenpersoon Elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt met 
het oog op de doorverkoop aan een andere tussenpersoon 
of aan een leverancier. 

UMIG De Utility Market Implementation Guide is de door de 
distributienetbeheerders gemeenschappelijk opgestelde 
handleiding die de uitwisseling van informatie beschrijft 
tussen de distributienetbeheerders en andere marktpartijen. 

Verbruiksprofiel Gemeten of berekende reeks van gegevens betreffende de 
afname of de injectie van energie op een toegangspunt per 
elementaire periode. 

Voedingsspanning De effectieve waarde van de spanning op een toegangspunt, 
gemeten over een gegeven tijdsinterval. 

VREG De instelling van openbaar nut die instaat voor de 
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regulering, de controle en de transparantie van de Vlaamse 
elektriciteitsmarkt, opgericht door artikel 27 van het 
Elektriciteitsdecreet. 

Werkdag Elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, 
zondag en de wettelijke feestdagen. 
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BIJLAGE II: GEGEVENSLIJST 
 
De eerste kolom van Tabel 1 is getiteld “Aansluitingstype” en onderscheidt twee types aansluitingen: 
de aansluitingen van productie-eenheden (“Pr”) en de aansluitingen van belastingen (“B”). 
Bij een gemengde aansluiting (productie-eenheid en belasting, “Pr + B”) kan de 
distributienetbeheerder alle of een gedeelte van de gegevens van beide aansluitingstypes opvragen. 
 
De tweede kolom van Tabel 1 is getiteld “Doel” en refereert naar het hoofdstuk of de paragrafen van 
dit Technisch Reglement waarop de gegevens betrekking hebben. 
De afkorting “P” betreft de Planningscode. De afkortingen “S” en “A” komen respectievelijk overeen 
met de afdeling “Aanvraag voor Oriënterende studie” en “Aanvraag tot Aansluiting” in de 
Aansluitingscode. Andere gegevens betreffende bestaande installaties worden gecatalogeerd onder de 
hoofding “Andere” en “Alle”. 
De planningsgegevens waarvan sprake in Artikel 2.1.1 van Deel II: Planningscode zijn deze die in 
Tabel 1 door het teken “P” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn aangegeven. 
De algemene technische gegevens of informatie waarvan sprake in Artikel 8.5.4 van Deel III: 
Aansluitingscode zijn deze die in Tabel 1 door het teken “S” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn 
aangegeven. 
De gedetailleerde technische gegevens of informatie waarvan sprake in Artikel 8.6.4 van Deel III: 
Aansluitingscode zijn deze die in Tabel 1 door het teken “A” of “Alle” in de kolom “Doel” zijn 
aangegeven. 
 
De derde kolom van Tabel 1 is getiteld “Omschrijving” en beschrijft de gevraagde technische 
gegevens en informatie. 
De vierde kolom van van Tabel 1 is getiteld “Eenheid” en duidt voor de meetbare grootheden de 
meeteenheid aan. 
De vijfde kolom van van Tabel 1 is getiteld “Periode”. De letter T geeft het aantal jaren weer waarvoor 
het gegeven of de informatie wordt doorgegeven aan de distributienetbeheerder, in overeenstemming 
met de planningsperiode beschouwd in de Planningscode. 
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Aansluitingstype Doel Omschrijving Eenheid Periode

Pr + B Alle Identificatie Aansluiting   
Pr + B Alle Naam en adres Distributienetgebruiker   

Pr + B A Koppeling met het net: beschrijving van de 
aansluiting met inbegrip van de hulpvoeding   

Pr + B S, A Datum indienstname mm/jjjj  
Pr + B Andere Laatste datum conformiteitskeuring dd/mm/jjjj  

Pr + B A Lokalisatie en toegang tot schakelapparatuur 
en meetapparatuur   

Pr + B Andere Algemene overstroombeveiliging: merk, 
type, instelwaarden, kableringsschema   

Pr + B Andere Elektrisch schema   

B Alle Actief vermogenpiek en maand van 
optreden kW, mm T 

B Alle Reactief vermogen (of cosϕ) bij actief 
vermogenpiek kVAr T 

B P Wekelijks afnamepatroon kW  
B P Eventuele trendbreuken in afnamepatroon kW, mm/jjjj T 
B S, A Type en vermogen storende belasting  kW  
B S, A Opgesteld motorvermogen kVA  
B Alle Datum indienstname Condensatorbatterij mm/jjjj  
B Alle Geïnstalleerd vermogen Condensatorbatterij  kVAr  
Pr Alle Identificatie Productie-eenheid:   
Pr Alle Maximaal netto-ontwikkelbaar vermogen kW T 
Pr Alle cosϕ bij maximaal vermogen  T 
Pr P Geschatte jaarproductie of gebruiksduur kWh of h T 

Pr S, A Type generator (Asynchroon/synchroon/ 
invertor)   

Pr A Elektrische kenplaatgegevens generator   

Pr Alle Energiebron (Hernieuwbare energie / WKK / 
Andere)   

Pr Alle Driefasig kortsluitvermogen (subtransiënt) 
op het toegangspunt MVA  

Pr Alle Werking in eilandbedrijf mogelijk? J/N  
Pr Alle Parallelbedrijf mogelijk? J/N  
Pr P Beschikbaarheidsgraad %  

Pr S, A Type en vermogen storende productie-
eenheid kW  

Pr A Kortsluitspanning transformator %  
Pr A Elektrische kenplaatgegevens    

Pr Andere 
Ontkoppelingsbeveiliging: merk, type, 
instelwaarden, kableringsschema, 
afstandsbediening (J/N) 

  

Tabel 1: gegevenslijst 
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BIJLAGE III: TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR 
AANSLUITING OP HET HS-DISTRIBUTIENET 

Voor wat betreft de technische aspecten voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet verwijst 
de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en voor zover de bepalingen in 
deze documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale normen en 
reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven in het BFE-document 
C2/112: 04.2003: “Technische voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet”. Deze 
afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen. 
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1 VOORWERP 

1.1 Algemeenheden 

De technische aansluitingsvoorschriften vermeld in dit document leggen de eisen vast, waaraan de 
installaties aangesloten op het distributienet van de distributienetbeheerder (DNB) moeten voldoen. 
Deze eisen hebben tot doel de veiligheid van personen en het behoud van goederen te vrijwaren, om 
gelijk welke oorzaak van stroring in de werking van het distributienet te vermijden en om de 
continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. 

Het gaat hier om installaties met een toegekende spanning kleiner dan of gelijk aan 24 kV (waarde 
van de hoogste spanning van het materieel volgens IEC 60038 serie 1) aangesloten op het 
distributienet.  

Bij een nominale spanning van het distributienet kleiner dan of gelijk aan 15 kV (spanning die tussen 
+ en – 10% kan variëren volgens IEC 60038 serie 1) worden onderhavige technische voorschriften 
strikt toegepast. 

Voor installaties aangesloten op een distributienet met een hogere nominale spanning of rechtstreeks 
en individueel aangesloten op een injectiepost van het net van de DNB, blijven onderhavige 
technische voorschriften van toepassing, maar in dit geval zal de distributienetbeheerder, na overleg 
met de gebruiker, de configuratie en de technische karakteristieken van het te gebruiken materieel 
vastleggen, alsook de toe te passen beveiligingen in functie van deze nominale spanning en ze als 
geïntegreerde bijlage aan dit document toevoegen. 

De installaties die gelegen zijn in injectie-posten HSCategorie2 / HSCategorie1 worden niet gedekt door huidig 
document; hun technische voorschriften worden bepaald door de DNB en de transmissienetbeheerder 
(TNB). 

De technische aansluitingsvoorschriften vermeld in dit document hebben betrekking op: 

• het lokaal (de exclusieve ruimte van de elektrische dienst en zijn behuizing) en zijn de 
toegangswegen; 

• de HS-stroombanen; 
• de HS-apparatuur, inclusief de eventuele HS/LS transformator; 
• de meetgroep. 

Het geheel wordt hierna “cabine” genoemd. 

Zij richten zich tot: 

• de netgebruiker; 
• de DNB; 
• de installateur van het materieel; 
• de adviserende architect; 
• het studiebureau; 

hierna in de tekst uniform “netgebruiker” genoemd. 

Vanaf 01.01.2000 werden voor nieuwe HS-cabines enkel de in de fabriek gemonteerde HS-installaties 
toegelaten. Dit materieel beantwoordt aan de voorschriften van de normen IEC 60466 of NBN EN 
60298 en moet worden goedgekeurd door de DNB. Deze maatregel wordt getroffen om enerzijds te 
beantwoorden aan de vereisten m.b.t. de beveiliging tegen rechtstreekse aanrakingen bij HS en de 
gevolgen van een interne boog en anderzijds om de veiligheid van de personen te verbeteren (Wet 
van 4.09.1996 - B.S. 18.09.1996, K.B. van 27.03.1998 – B.S. 30.03.1998). 

Dit document behandelt de projecten en realisaties voorgelegd aan de DNB vanaf 01.01.2003. 

Volgende overgangsmaatregelen zijn echter van toepassing: 
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tot 30.06.2003 kunnen nog aansluitingsaanvragen voorgelegd worden op basis van de vorige versie 
van de voorschriften (C1/112 van10.1999) 

tot 30.06.2004 kunnen nog lopende projecten uitgevoerd worden op basis van de vorige versie van de 
voorschriften (C1/112 van 10.1999)  

Na 30.06.2004 mogen alleen nog installaties die conform zijn aan de normen NBN EN 60298 of IEC 
60466 en aanvaard door de DNB, op het distributienet aangesloten worden. 

Uitzondering hierop maken de op 31.06.2003 nog in gebruik zijnde en bestaande werfcabines met niet 
in de fabriek gemonteerde HS - installaties, die nog toegelaten worden tot 01/01/2008. Van de 
bestaande werfcabines moet wel nog een recent keuringsverslag voor indienstelling kunnen 
voorgelegd worden. 

De DNB mag een afwijking toelaten voor de weinig belangrijke wijzigingen en voor de uitbreidingen 
van bestaande ter plaatse gemonteerde installaties. De betreffende bijkomende voorschriften zijn 
vermeld in bijlage 7. 

Dit lastenboek vervangt alle voorgaande documenten met betrekking tot dit onderwerp. 

Bovendien stelt de DNB het document: "Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist 
door de kenmerken van het lokaal HS-net en de uitbating ervan” ter beschikking, volgens het model 
voorgesteld in bijlage 8. Het preciseert onder andere de distributiegebieden en de bijzondere 
voorwaarden die door de kenmerken van het lokale HS-net en de uitbating ervan worden opgelegd en 
wordt hierna “Voorschriften van de DNB” genoemd. 

Voor de installaties die toebehoren aan de DNB wordt, waar voorgeschreven, de goedkeuring ervan 
door de DNB als impliciet beschouwd.  

In geen geval zal de DNB aan zichzelf of aan anderen afwijkingen toestaan die in tegenspraak zijn 
met de hierna vermelde voorschriften. 

1.2 Algemene voorschriften 

De cabine is onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen en normen gehomologeerd door de 
Koning of geregistreerd door het B.I.N. en de regels van goed vakmanschap uitgegeven door de 
Beroepsfederatie van de Producenten en Verdelers van Elektriciteit in België. Een niet-exhaustieve lijst 
van deze voorschriften wordt in bijlage 1 gegeven. 

De elektrische installaties dienen eveneens te voldoen aan: 

• het Technisch Reglement voor het distributienet vastgelegd door de bevoegde gewestelijke 
instanties, 

• de bijzondere voorschriften van het gewest, de provincie of de gemeente, 
• eventuele specifieke reglementen die in bepaalde nijverheidstakken of instellingen van 

toepassing zijn.  

1.3 Cabines met meerdere netgebruikers 

Samenstellingen voor meerdere netgebruikers kunnen toegestaan worden mits expliciet akkoord van 
de DNB en onder de volgende voorwaarden: 

• de gebruikers duiden contractueel één enkele uitbater aan (bij gebrek hieraan, de promotor of 
de eigenaar van het gebouw) die de gesprekspartner zal zijn van de DNB en het 
controleorganisme;  

• een contract tussen de verschillende gebruikers en de DNB moet de regels vastleggen in 
verband met toegang en exploitatie rekening houdend met de eventuele opdeling geëist door 
de DNB, alsook de verdeling van de kosten (onderhoud van het gebouw en van het materieel, 
jaarlijks bezoek van het erkend organisme, eventueel conform stellen, exploitatiekosten, 
versterkingen, herstellingen, enz…); 
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• een kopie van deze contracten zal overhandigd worden aan de DNB; 
• de promotor zal de volledige kosten van het ontwerp van het project dragen; 
• maximaal 4 gebruikers mogen aangesloten worden op eenzelfde barenstelsel; 
• bij meer dan 4 gebruikers moeten de barenstellen kunnen gescheiden worden door middel van 

een lastscheidingsschakelaar en ontworpen zijn voor de aankomst van verschillende lussen;  
• maximaal 9 gebruikers mogen worden aangesloten op eenzelfde cabine. 

2 EXPLOITATIE- EN AANSLUITINGSMODALITEITEN 

2.1 Voorafgaandelijk akkoord van de DNB 

Voor de aanvang van de bouw of de wijziging van de cabine dient de netgebruiker zijn planning wat 
betreft voltooiing en indienststelling kenbaar te maken en volgende documenten aan de DNB in drie 
exemplaren voor onderzoek en ter goedkeuring voor te leggen: 

• het inplantingsplan (schaal 1/200) waarop nauwkeurig de plaats van de cabine ten opzichte van 
de openbare wegen wordt aangegeven alsook de voorziene toegangswegen naar de cabine. 
Het plan geeft eveneens de ligging weer van de kabels die de cabine voeden, zoals bepaald in 
gemeenschappelijk overleg met de DNB. De netgebruiker dient rekening te houden met het 
type HS-kabel en eindmoffen opgelegd door de DNB; 

• de uitvoeringsplannen, bovenaanzichten en doorsneden (schaal 1/20) van het lokaal waarin de 
cabine wordt ondergebracht met aanduiding van de installaties (cellen, leidingen, isolatoren, 
toestellen, transformator(en), meetbord, aardingen, verlichtingspunten en stopcontacten, 
kabelkanalen en doorvoerbuizen, enz.) met de correcte maataanduidingen; 

• het ééndraadschema, de lijst van de toestellen met vermelding van hun merk, type, 
kenmerken, gebruiksaanwijzing en in voorkomend geval de schema’s van de andere elektrische 
energiebronnen; 

• de principe- en bedradingsschema's van de beveiligingsuitrustingen en automatismen voor de 
vermogenschakelaars en/of de karakteristieken (kaliber, verliezen, tijd/stroom curven, merk en 
type, andere technische specificaties,…) van de smeltveiligheden in geval van 
transformatorbescherming door gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden; 

• de nodige informatie met betrekking tot de aard van het verbruik en zijn wijzigingen, in het 
bijzonder hun vermogen (b.v. motoren, verlichting, condensatoren, gelijkrichters, wisselrichters, 
enz.), dit in het kader van storingen die door de werking van deze toestellen op het 
distributienet en op de centrale afstandsbediening van de DNB kunnen worden veroorzaakt. De 
netgebruiker treft op eigen kosten de nodige maatregelen om alle storingen van het 
distributienet en de centrale afstandsbediening te vermijden. Indien toch storingen worden 
vastgesteld, kan de DNB achteraf bijkomende maatregelen opleggen; 

• een verklaring van de architect dat rekening gehouden werd met de specifieke belastingen 
ingevolge een fout van interne boog. In dit attest zal tevens de corresponderende klasse 
vermeld worden van het lokaal overeenkomstig de bepalingen van dit document. 

Opmerkingen 

De netgebruiker dient zijn uitrusting zelf te beschermen tegen eventuele storingen die eigen zijn aan 
het HS-distributienet (bv. overspanningen van korte duur, spanningsdips, harmonische vervormingen 
en asymmetrische spanningen). 

De technische diensten van de DNB stellen zich ter beschikking van de ontwerper voor het 
verstrekken van bijkomende inlichtingen. 

2.2 Vóór het aansluiten en het onder spanning brengen 

Een erkend organisme onderzoekt of de cabine aan de wettelijke voorschriften voldoet. Tenzij anders 
door de DNB bepaald, controleert dit organisme eveneens de goede werking van de algemene 
beveiliging en gaat het na of de afregelwaarden van de beveiliging aan de voorschriften van de DNB 
voldoen. Een kopie van de verslagen van het gelijkvormigheidsonderzoek en de afregeling van de 
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relais inclusief de gemeten waarde van de werkingsduur en de amplitudes van de primaire stromen 
worden aan de DNB voorgelegd. 

De afstellingen kunnen door de DNB zelf uitgevoerd worden.  

De installatie zal pas aangesloten en onder spanning gebracht worden wanneer ze, conform dit 
lastenboek, volledig voltooid is en wanneer de door het erkende organisme of de DNB eventueel 
vastgestelde inbreuken in orde werden gebracht. 

De verschillende controles worden op initiatief en ten laste van de netgebruiker uitgevoerd. 

2.3 Onder spanning brengen 

Het onder spanning brengen van het door de DNB uitgebate gedeelte gebeurt in aanwezigheid van de 
installateur en de verantwoordelijke voor de elektrische installaties die tekent voor kennisname. 

Vooraleer het overige gedeelte van de cabine onder spanning wordt gebracht, dient eveneens een 
kopie van het rapport van de individuele testen van de transformator(en) volgens de geldende norm 
(zie bijlage 1) te worden voorgelegd en dienen het aansluitingscontract en het toegangscontract voor 
HS ondertekend te zijn. 

2.4 Exploitatie 

Alleen de DNB is bevoegd om de schakelapparatuur in de netcellen te bedienen. 

Niettemin is elke gebruiker verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van zijn volledige 
installatie volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Hij dient de wettelijk bepaalde periodieke 
controles voorzien door het AREI uit te voeren of te laten uitvoeren. Bovendien dient hij noodzakelijk 
geachte onderhouds- en herstellingswerken onverwijld uit te voeren, om de onderbreking van de 
elektrische energievoeding van het openbaar net te voorkomen. 

De technische diensten van de DNB kunnen alle gewenste inlichtingen verstrekken. 

Daar de DNB niet over vervangmaterieel beschikt voor al de verschillende in de fabriek 
geprefabriceerde gehelen, is de netgebruiker ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen 
(onderhoudscontract, reserve cel,…).  

2.5 Opnieuw in dienst stellen van een HS-installatie 

Onder opnieuw in dienst stellen verstaat men het opnieuw in dienst stellen door de DNB van een 
installatie die volledig buiten spanning werd gesteld gedurende meer dan 15 opeenvolgende 
werkdagen om reden van faillissement of overmacht ( brand, overstroming,.) of dreigend gevaar. 

Elke verplaatste werfcabine wordt beschouwd als een opnieuw in dienst te stellen installatie.  

Voor het opnieuw in dienst stellen van een HS-installatie is het volgende vereist: 

• een nieuw “keuringsverslag” vóór de indienststelling van de installatie, afgeleverd door een 
erkend organisme dat rekening houdt met de wet van 4.09.1996 - B.S. 18.09.1996 en het K.B. 
van 27.03.1998 – B.S. 30.03.1998 (risicoanalyse rekening houdend met de karakteristieken van 
het net,.); 

• de aanpassing van de installatie aan dit lastenboek: 
• indien de staat van de cabine niet meer beantwoordt aan de huidige uitbatingsprincipes; 
• indien de toestellen niet voldoen aan de minimale technische, elektrische en veiligheidseisen 

van het distributienet; 
• indien de staat van de installatie de continuïteit van de elektriciteitsdistributie in het net in het 

gedrang dreigt te brengen. 
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2.6 Verantwoordelijkheid 

De goedkeuring door de DNB (cfr. § 2.1.) betreft het inplantingsplan van de cabine, de ligging van de 
kabels, het ééndraadschema met inbegrip van merk, type en kenmerken van het betreffende 
elektrisch materieel. 

3 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INTERNE BOOGVASTHEID 

3.1 Inleiding 

De gevaren die volgen uit het ontstaan van een interne boog zijn onder meer de volgende: 

• blootstelling aan overdruk (scheuring van de trommelvliezen), 
• blootstelling aan een elektrische boog (lichtstraling: verblinding, verbranding), 
• verbranding door de vlammen en hete gassen die gegenereerd worden, 
• kwetsuren door wegslingeren van materieel uit het elektrisch bord of van elementen van de 

cabine, 
• onrechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen, 
• vernietiging van de cabine door de overdruk. 
• … 

De criteria voor de beoordeling van de interne boogvastheid zijn deze gegeven in de normen NBN EN 
60298 en NBN EN 61330: 

NBN EN 60298: Metaalomsloten HS-schakelapparatuur: deze norm betreft de geprefabriceerde 
elektrische HS (middenspanning) borden; 

NBN EN 61330: Geprefabriceerde HS/LS-posten: deze norm betreft sleutel-op-de-deur 
geprefabriceerde cabines. 

3.2 Terminologie: 

Boogafleidingskit: aanpassingsplaten tussen het schakelmaterieel en de wanden van het 
cabinelokaal, die dienen om de flux van de vlammen en de hete gassen naar het betreffende 
expansievolume te leiden. 

Overdrukkleppen: platen of dichtingen met verzwakte drukweerstand, hetzij op het 
schakelmaterieel, hetzij in het dak of in de wanden van de cabine, voorzien voor de evacuatie van 
eventuele interne overdruk. 

Materieel met minimaal risico (materieel van categorie AA10 genoemd): 

Dit materieel moet ten minste aan volgende principes beantwoorden: 

• Het concept van het isoleren van het geheel (met inbegrip de HS-meetcel), verbindingen 
inbegrepen, en het systeem van het aansluiten van de kabels is zodanig dat een doorboring van 
een vaste isolatie of een overbrugging in de lucht slechts een fout tussen fase en aarde kan 
veroorzaken. Dit kan aangetoond worden door: 

• de aansluiting van de kabels door middel van scheidbare stekkers met scherm ( volgens NBN 
EN 50181); 

• de afwezigheid van een meettransformator tussen de fasen; 
• de aanwezigheid van geleider- of halfgeleiderschermen verbonden met de massa’s tussen de 

actieve delen voor het materieel buiten het onder druk staande omhulsel; 
• dat indien het apparaat is ondergebracht in een onder druk staand omhulsel, het moet 

voorzien zijn van een aanwijzer die toelaat de afwezigheid van lekken te controleren 
(manometer, densimeter, drukschakelaar,…); 

• dat indien het onderbrekingsmaterieel van het type met geïndividualiseerde onderbreking in 
het luchtledige is, de controle van de kwaliteit van het luchtledige mogelijk moet zijn bij een 
onderhoudsinterventie; en dat de polen van elkaar gescheiden zijn door geleider- of 
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halfgeleiderschermen zodanig dat een gebrek aan een pool een fase-massa defect 
veroorzaakt (zelfs in het geval dat de polen ingesloten zijn in een onder druk staand 
omhulsel). 

• De HS meetopstelling moet: 
• Ofwel opgesteld zijn achter een bescherming met een gecombineerde 

lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden; 
• Ofwel beantwoorden aan dezelfde criteria als bovenvermeld, nl. de afwezigheid van een 

meettransformator tussen de fasen en de aanwezigheid van geleider- of halfgeleiderschermen 
verbonden met de massa’s tussen de actieve delen. Daarenboven moeten de aansluitingen 
met kabels gebeuren door middel van monopolaire kabels E(A)XCVB. 

• Met olie gevulde transformatoren moeten uitgerust zijn met HS-aansluitstukken (volgens NBN 
EN 50180) die verenigbaar zijn met de aanraakveilige connectoren, met scherm verbonden met 
de aarding, ze moeten beveiligd zijn hetzij door een gecombineerde lastscheidingsschakelaar 
met zekeringen, hetzij door een vermogenschakelaar bijkomend bediend door een 
ogenblikkelijk relais gekoppeld aan de overdrukdetector. 

•  Het gebruik van een droge transformator is niet verenigbaar met het concept van materieel 
met minimaal risico. Bijgevolg is het gebruik ervan gebonden aan een opstelling in een 
aangepast gescheiden lokaal. 

• De LS-verbindingsinstallaties en de beveiligingstoestellen (veiligheden, automatische 
schakelaars…) moeten op steunpanelen gegroepeerd en gemonteerd zijn of ondergebracht zijn 
in één of meer samengevoegde kasten, die een verdeelbord vormen dat beantwoordt aan de 
norm NBN EN 60439 met een beveiligingsgraad IP XX-B (uitgezonderd de kant van de 
kabelaansluitingen). 
Al de verbindingen zijn van het type “dubbele isolatie” of “versterkte isolatie” en de LS-
verbindingen aan de transformatoren beschermd door 1000 V vaste isolerende kappen. 

Het materieel met minimaal risico moet als dusdanig door de DNB aanvaard worden.  

Materieel zonder uitwendige verschijnselen in geval van interne fout (materieel van 
categorie AA20 genoemd) 

Het geheel van scheidingsapparaten is ondergebracht in een luchtdicht omhulsel uitgerust met een 
systeem voor detectie en uitdoving van de boog dat alle uitwendige verschijnselen uitsluit: in geval 
van interne fout wordt de overdruk beperkt door snelle uitdoving van de boog en het omhulsel blijft 
luchtdicht. 

De maatregelen om de risico’s van interne boog te beperken tot fase/aarde fouten vereisen 
daarenboven dat het aansluitsysteem van de kabels zo is dat een doorboring van een vaste isolatie of 
een overbrugging in de lucht slechts een fout tussen fase en aarde kan veroorzaken (verbinding van 
de kabels door scheidbare stekkers met scherm volgens NBN EN 50181). 

Omsloten materieel dat de uitwendige verschijnselen beperkt (met of zonder voorziening 
voor detectie en onderdrukking van de boog): omsloten HS-materieel, geleverd met een systeem dat 
een beperking van de externe overdrukken, veroorzaakt door een interne boogfout, verzekert.  

Deze apparaten moeten wel te verstaan alle garanties van goede werking bieden en door de DNB 
goedgekeurd zijn. Men onderscheidt twee types: 

Materieel met uitlaatkleppen (materieel van categorie AA31 genoemd zonder voorziening 
voor detectie en onderdrukking van de boog en AA32 met voorziening voor detectie en 
onderdrukking van de boog) 

Dit materieel is uitgerust met uitlaatkleppen die in geval van intern defect de druk in de 
apparaten beperken door zich te openen en eventueel met boogafleidingskitten die de 
rookgassen leiden naar voor personen ontoegankelijke ontspanningsvolumes.  

Materieel met uitlaatleidingen naar buiten (materieel van categorie AA33 genoemd 
zonder voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog en AA34 met voorziening 
voor detectie en onderdrukking van de boog) 
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Omsloten HS-toestellen geleverd met geprefabriceerde collectoren en schouwen, die toelaten 
de gassen gecontroleerd naar buiten af te voeren. 

De overdrukkleppen van elk van de compartimenten staan in verbinding met het volume van 
de collector.  

De collector is verbonden met een afvoerleiding die toelaat de gassen en de rook buiten het 
lokaal af te voeren naar voor personen ontoegankelijke zones.  

Het geheel is zo ontworpen dat er geen noemenswaardige ontsnapping van rook en gassen 
gebeurt langs andere wegen dan de uitlaatleidingen. 

De interne boogvastheid is gecontroleerd door typetesten uitgevoerd op een compleet geheel 
met collector en schouw. 

Materieel geïntegreerd in een geprefabriceerde cabine (materiaal van categorie AA40 
genoemd) 

Het betreft hier materieel geïntegreerd in een geprefabriceerde cabine volgens de norm NBN EN 
61330. De cabine wordt opgesteld in dezelfde condities als deze waarin haar interne boogweerstand 
werd getest. 

3.3 Wisselwerking tussen de elektrische uitrusting en de lokalen van de 
cabine  

3.3.1 Algemene voorschriften 
§ 4.3.1 van het huidige document geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de gepaste interne 
configuraties en de technische kenmerken van boogvaste HS/LS-cabines, met als doel: 

• het publiek te beschermen dat zich buiten de cabine bevindt; 
• de effecten van een interne boog binnenin de schakelgang te beperken; 
• het hergebruik van de elementen van de cabine waarin zich een interne boog heeft voorgedaan 

te optimaliseren. 

Ze werden op punt gesteld op basis van boogproeven op ware grootte op afzonderlijke cabines (stand 
alone). Er wordt aangegeven in § 4.3.1 hoe deze voorschriften kunnen worden aangepast in geval 
deze cabine deel uitmaakt van een gebouw. 

Ondermeer dient de ontwerper van de cabine rekening te houden met de specifieke montage-
instructies van de constructeur van omsloten HS-onderbrekingsmaterieel, met inbegrip van - en in het 
bijzonder - de instructies voor het evacueren van de gassen en de effecten op de wanden van het 
lokaal ten gevolge van de specifieke dynamische overdruk die kan voortkomen van een interne boog. 

De lokalen en het materieel moeten beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN EN 
60298 en 61330. Deze conformiteit wordt aangetoond ofwel door typetesten voorzien door de norm 
voor waarden van een interne boog van 14 kA-1s of 16 kA-1s naargelang het geval (aangepast aan 
het net) ofwel door de conformiteit met de eisen beschreven in § 4.3.1 en § 5.3.2. voortvloeiend uit 
testen volgens dezelfde normen uitgevoerd voor de BFE op verschillende modellen van materieel en 
lokalen onderworpen aan een boog. 

3.3.2 Categorieën van elektrische uitrustingen volgens hun wisselwerking met 
de lokalen van de cabine 

De BFE kent een categorie toe aan elk type uitrusting volgens het type wisselwerking ervan met de 
lokalen van de cabine. 
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3.3.2.1 Materieel met minimaal risico (Categorie AA10) 

Dit materieel laat toe de risico’s van interne boogvorming te beperken. De bepalingen van § 4.3.1 zijn 
niet bindend.  

In geval van vervanging van materieel moet dit van het type “met minimaal risico” zijn. In het 
tegengestelde geval is de aanpassing van de lokalen verplicht. 

3.3.2.2 Materieel zonder externe verschijnselen in geval van interne fout (Categorie 
AA20)  

Er bestaat geen wisselwerking tussen materieel en cabine; geen enkele speciale voorzorg moet 
genomen worden. De voorschriften § 4.3.1 zijn dus niet verplicht. 

In geval van vervanging van materieel dient dit tot het type “minimaal risico” te behoren of tot het 
type “zonder externe verschijnselen”. Indien dit niet het geval is, is de aanpassing van de lokalen 
verplicht. 

3.3.2.3 Materieel met uitlaatkleppen (omsloten materieel zonder voorziening voor 
detectie en onderdrukking van de boog) (Categorie AA31) 

De voorschriften van § 4.3.1 zijn van toepassing. 

3.3.2.4 Materieel met uitlaatkleppen (omsloten materieel met voorziening voor 
detectie en onderdrukking van de boog) (Categorie AA32) 

Het gebruik van dit materieel laat toe de eisen voor de installatie binnen in gebouwen te verminderen 
(cfr. § 4.3.1.4.). 

3.3.2.5 Materieel met uitlaatleidingen naar buiten (omsloten materieel zonder 
voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog) (Categorie AA33) 

De bepalingen van § 4.3.1 zijn niet van toepassing wanneer men materieel met uitlaatleidingen naar 
buiten gebruikt, dit voor zover het concept van de schouw (lengte) overeenstemt met een afgeleid 
type gedekt door een typeproef (interne boog) uitgevoerd door de constructeur, dat de evacuatie 
gebeurt naar een voor het publiek ontoegankelijke plaats en dat de verplichtingen inzake verbindingen 
en transformator(en), bepaald voor materieel met minimaal risico, van toepassing zijn. 

3.3.2.6 Materieel met uitlaatleidingen naar buiten (omsloten materieel met 
voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog) (Categorie AA34) 

De bepalingen van § 4.3.1 zijn niet van toepassing wanneer men materieel met uitlaatleidingen naar 
buiten gebruikt, dit voor zover het concept van de schouw (lengte) overeenstemt met een afgeleid 
type gedekt door een typeproef (interne boog) uitgevoerd door de constructeur, dat de evacuatie 
gebeurt naar een voor het publiek ontoegankelijke plaats en dat de verplichtingen inzake verbindingen 
en transformator(en), bepaald voor materieel met minimaal risico, van toepassing zijn. 

Het gebruik van een voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog laat een vermindering 
toe van de sectie van de uitlaatleidingen. 

3.3.2.7 Materieel geïntegreerd in een geprefabriceerde cabine (Categorie AA40) 

Daar de interne boogvastheid van de configuratie van de combinatie gebouw-materieel reeds getest 
werd, dienen geen bijkomende voorzieningen genomen te worden. 
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4 ELEKTRISCH MATERIEEL ONDERGEBRACHT IN TOEGANKELIJK GEBOUW 
EN LOKAAL 

4.1 Reglementaire bepalingen 

4.1.1 Algemeenheden 
De BFE kent een klasse toe aan elke type-configuratie van lokaal volgens de type wisselwerking met 
het materieel van de cabine. 

Het cabinelokaal is een toegankelijke exclusieve ruimte van de elektrische dienst (zie AREI). 

4.1.2 Brandbeveiliging 
Lokalen die zich in gebouwen bevinden of eraan aansluiten, moeten conform zijn aan de voorschriften 
en normen vermeld in bijlage 1; ook moet contact worden opgenomen met de brandpreventiedienst. 

Zonder afwijking toegestaan door DNB, is een automatische brandblusinstallatie verboden. 

4.2 Plaats van de cabine en ligging van de aansluitkabels 

4.2.1 Plaats en toegankelijkheid 
De plaats van opstelling en de toegang worden in gemeenschappelijk overleg tussen de netgebruiker 
en de DNB bepaald. 

Zij worden zodanig gekozen dat de cabine onmiddellijk en op elk ogenblik (dag en nacht) gemakkelijk 
en veilig toegankelijk is voor het exploitatiepersoneel van de DNB, zelfs bij afwezigheid van spanning, 
zonder dat daarvoor de tussenkomst van derden vereist is.  

In akkoord met de DNB en behoudens door hem toegestane afwijking, moet de toegang het eveneens 
mogelijk maken op een eenvoudige, practische en veilige wijze (bv. toegangsluiken) de aansluitkabels, 
met een maximale lengte van 25 m, van een meetwagen of een elektrogeengroep aan te sluiten. 

De netgebruiker dient de DNB vooraf te verwittigen van elke geplande wijziging met 
betrekking tot de toegang tot de cabine (zoals o.a. een wijziging van de toegangsweg of 
de toegangsprocedure, of een verandering van slot) om de nieuwe modaliteiten inzake de 
naleving van deze voorschriften af te spreken. 

De cabine bevindt zich op het gelijkvloers, langs een openbare of private weg. Daarenboven moet de 
afstand tussen de cabine en de openbare weg zo klein mogelijk zijn. Indien deze afstand meer dan 20 
m bedraagt, kan de DNB eisen dat langs de openbare weg een schakelcabine wordt opgericht 
(eventueel uitgerust met aankomst- en vertrekcel, algemene beveiliging en meetcel). De DNB kan 
eveneens telesignalisatie en telebediening van het elektrisch materieel opleggen indien zijn personeel 
de cabine niet binnen een aanvaardbare tijd kan bereiken. 

Naargelang de omstandigheden en mits akkoord van de DNB, kan de cabine ook op de eerste 
kelderverdieping geplaatst worden. In dit geval wordt voldoende vrije ruimte behouden voor het 
binnenbrengen van de netkabels, rekening houdende met de minimale kromtestraal. In het bijzonder 
moeten de nodige maatregelen getroffen worden tegen overstromingsrisico’s en het binnendringen 
van gassen. 

Er wordt speciaal op gewezen dat de toegangsweg voor het materieel (trappen, hellingen, deuren, 
valluiken, gangen,…) geschikt moet zijn voor het gewicht en de afmetingen van het materieel en het 
transport ervan. 

Indien de toegangsdeur(en) naar de cabine niet uitgerust is (zijn) met een slot van de DNB, wordt 
naast de eerste deur een sleutelkastje aangebracht. 
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De voorkeur wordt gegeven aan een directe toegang, d.i. een doorgang van buiten naar het lokaal 
langs een weg die exclusief gereserveerd is voor het personeel van de DNB. 

Indien de toegang tot het gebouw beveiligd is, moeten de nodige procedures worden voorzien, zodat 
het personeel van de DNB vrije toegang heeft. Er mag geen gebruik gemaakt worden van codes of 
magnetische kaarten. 

De toegang tot de cabine moet ook bij stroomonderbreking mogelijk zijn. 

Indien de cabine wordt geplaatst in de gevaarzones 0, 1 en 2 (opgegeven in het AREI), of in een 
risico-omgeving (overstromingsgevaar, vervuiling,..) dienen aangepaste voorzorgsmaatregelen te 
worden genomen. 

4.2.2 Ligging van de mantelbuizen en kabelbanen voor aansluit- en 
telecontrolekabels  

De ligging van de kabels wordt in gemeenschappelijk overleg met de DNB bepaald en wordt zodanig 
gekozen, dat de voedingsleidingen zo kort mogelijk zijn. 

Behoudens tegengestelde bepalingen, voorziet de netgebruiker hetzij mantelbuizen met trekkamers 
om de 15 m of aan elke richtingsverandering met een hoek van meer dan 15°, hetzij kabelkanalen 
met afneembare deksels en voldoende mechanische weerstand. De minimumafmetingen van de 
trekkamers bedragen (L x B x D) 1,5 x 0,8 x 1 m; voor richtingsveranderingen van 90° of meer: 1,5 x 
1,5 x 1 m. 

Buiten de gebouwen liggen de kabels volgens de bepalingen van het AREI. 

Als de kabels door andere lokalen dan de cabine lopen, mogen ze ook aangebracht worden in 
exclusief voor de DNB voorbehouden gesloten kabelbanen met voldoende brandweerstand en 
mechanische sterkte en aangeduid door reglementaire gevaarborden overeenkomstig art. 188 van het 
AREI. 

De ligging van de kabels moet hun herstelling over de gehele lengte, dag en nacht, zonder de 
tussenkomst van derden, mogelijk maken, in omstandigheden gelijkwaardig aan deze die in het 
openbaar domein voorkomen. 

4.3 Constructie en binneninrichting van het cabinelokaal 

Een klasse wordt toegekend aan elke type-configuratie van lokaal volgens het type wisselwerking 
ervan inzake interne boog met het materieel van de cabine. 

4.3.1 Voorschriften m.b.t. de boogvastheid bij interne fout 
De cabines, uitgerust met materieel van één van de volgende categorieën, dienen niet te 
beantwoorden aan de bepalingen van deze paragraaf. 

• Materieel met minimaal risico (categorie AA10) of materieel zonder externe verschijnselen 
(categorie AA20); het lokaal behoort tot de klasse BB00; 

• Materieel in de combinaties van lokaal en materieel die gezamenlijk getest werden voor interne 
boog volgens de voorschriften van de normen NBN EN 60298 en NBN EN 61330 (categorie 
AA40); het gelijktijdig geteste lokaal wordt geklasseerd als BB40. 

4.3.1.1 Lokaal waarin materieel gebruikt wordt met uitlaatleidingen naar de 
buitenkant van het gebouw 

Het materieel van categorie AA33 of AA34 mag geïnstalleerd worden in een lokaal van klasse BB00 
mits volgende voorwaarden: 

• De veiligheid van het evacuatiesysteem van gassen dient gecontroleerd te zijn door type-testen 
uitgevoerd door de constructeur. De ingebruikstelling ervan gebeurt onder zijn 
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verantwoordelijkheid. Varianten kunnen toegelaten worden voor zover ze minder kritisch zijn 
dan de geteste opstellingen (aantal cellen en karakteristieken van het afvoersysteem). 

• De afvoeropeningen van de evacuatiesystemen van gassen dienen zich buiten het bereik van 
personen te bevinden, tenzij tijdens de type-testen van het materieel specifiek geverifieerd 
werd dat er geen gevaar bestaat. 

4.3.1.2 Gescheiden lokaal met ontspanningsvolume 

Twee constructieprincipes zijn weerhouden: 

• de cabine is opgebouwd boven een kabelkelder, waarvan het volume de expansie van de 
gassen toelaat (zie § 4.3.1.2.1); 

• of de cabine bevat een compartiment “transformator” waarvan het volume de expansie van de 
gassen toelaat ( zie § 4.3.1.2.2). 

4.3.1.2.1 Cabines met kabelkelder als expansieruimte - Configuratie en principe 

Dit type van lokaal (klasse BB10) laat het gebruik toe van materieel van categorie AA31 en AA32. 

Bijlage 6.1 beschrijft de beproefde configuratie van een cabine met kabelkelder. Al het materieel 
bevindt zich in dezelfde ruimte: de HS-schakelapparatuur staat tegen de wand (linkerwand op de 
figuur), terwijl de transformator en het LS-bord aan de andere kant staan. Onder die ruimte bevindt 
zich een kelder. 

Achter de HS-schakelapparatuur is de vloer open; daardoor worden de gassen naar de kelder 
gestuurd. Een boogafleidingskit wordt geplaatst tussen de HS-schakelapparatuur en de wand en 
stuurt de gassen, die door de overdrukkleppen aan de achterkant wegstromen, naar de kelderruimte. 

Openingen in de vloer aan de kant van de transformator zorgen voor de ontlasting van de overdruk 
van de kelder naar de schakelruimte. De lichtere overdruk die zich in de schakelruimte ontwikkelt, 
wordt op zijn beurt door openingen naar buiten afgevoerd. 

Vrije opening achter de HS- schakelapparatuur (stroming naar de kelder): ze loopt over de 
volledige lengte van de cellen en moet even breed zijn als de afstand tussen cellen en wand aan de 
basis van het apparaat. Het profiel van die opening mag de uitstroming van de gassen niet afremmen: 
het moet een rechtstreekse en zo effen mogelijke toegang naar de kelder bieden. 

Volume van de kelder: ten minste 3,8 m³ 

Vrije openingen in de vloer aan de transformatorkant (stroming naar de schakelruimte): de 
opening(en) bevindt/bevinden zich tegen de wand aan de kant van de transformator (achter de 
transformator ten opzichte van de persoon die schakelt). De totale oppervlakte is gelegen tussen 
0,130 … 0,140 m². 

Vrije openingen naar buiten: twee mogelijkheden 

• een overdrukklep van minimaal 0,6 m² in het dak, of zo hoog mogelijk in een buitenmuur. Deze 
klep opent zich bij een overdruk tussen 10 en 15 hPa. De nodige maatregelen moeten worden 
genomen om te vermijden dat de klep en haar bedekking worden weggeslingerd en haar 
werking in het gedrang komt. 

• als het dak zelf zonder gevaar naar omhoog kan bewegen, en zodoende een opening onder de 
rand van het dak kan creëren, volstaat een ventilatieopening, zo hoog mogelijk geplaatst aan 
de bovenkant van de transformator voor zover ze minimaal 0,5 m² groot is. 

In dit geval: 

• moet het dak bewegen vanaf een overdruk van 30 tot 40 hPa in het lokaal; 
• moet de aansluiting van het dak op de zijwanden van de cabine zodanig zijn dat het dak 

probleemloos op zijn juiste plaats kan terugvallen. 
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Ventilatieopeningen: de ventilatieopening die voor de luchtinlaat zorgt, wordt op een laag punt, 
hetzij in de deur, hetzij in een wand geplaatst; ze moet zich sluiten bij interne overdruk, kleiner dan 
10 hPa. 

De ventilatieopening die voor de luchtuitlaat zorgt, wordt zo hoog mogelijk in de wand nabij de 
transformator geplaatst. Indien de hoog geplaatste ventilatie de functie van overdrukklep vervult, 
moet de opening minstens 0,6 m² groot zijn (zie hierboven). 

Als er wel een overdrukklep voorzien is, mag de ventilatie langs een spleet onder de rand van het dak 
gebeuren. 

Weerstand tegen overdruk 

• Deur, functionele openingen en wanden met inbegrip van de zoldering: 50 hPa; 
• Wanden die zich achter de apparaten bevinden op hun hoogte: 250 hPa; 
• Kelder: 220 hPa. 

Deur 

• vergrendeling met 3 punten; 
• 4 scharnieren; 
• frame: verankerd met behulp van pluggen en metalen bouten; 
• neerwaarts gericht profiel aan de onderkant van de deur om gassen naar beneden af te buigen. 

Vloer 

• de afdichtingsdeksels in de bodemplaat moeten worden vastgelegd om het wegslingeren onder 
invloed van de overdruk in de kelder van de cabine te vermijden; 

• de opening in de bodem voor het plaatsen van de HS-schakelapparatuur, wordt verankerd 
afgedicht (bv. met metalen platen) over de hele lengte waarop geen apparatuur aanwezig is; 

• de bodemplaat mag los geplaatst worden op een uitstekende binnenrand, maar indien de cellen 
vastgeschroefd worden in de wand, moet de vloerplaat van de cabine vastgemaakt worden aan 
de kant van de cellen om de vervorming ervan te vermijden. Indien de vloerplaat los zit, mag 
ze door haar verplaatsing de doorlaatsectie van de gassen tussen de kelder en het 
bedieningslokaal niet groter maken dan 0,14 m².  

Plaatsing van de cellen: de afstand tussen cellen en wand moet voldoende plaats bieden voor de 
goede werking van de overdrukkleppen; die afstand wordt bepaald door de fabrikant van het HS-
schakelmaterieel. 

De verankering van de cellen moet garanderen dat zij: 

• ten opzichte van de vloer niet bewegen; 
• door een beweging van de vloer (als die kan bewegen) niet kunnen worden vervormd. 

Het contact tussen de cellen en de vloer alsook de wanden moet over de hele omtrek van de cellen de 
doorstroming van gassen of vlammen beletten (geen zichtbare spleet); indien nodig worden de cellen 
bevestigd op een metalen frame dat in de vloer verankerd wordt en de dichtheid verzekert. 

Boogafleidingskit  

De boogafleidingskit sluit de ruimte tussen de wand en de cellen en hoeft niet noodzakelijk op de 
wand te worden geschroefd. Indien dat wel het geval is, moet men ervoor zorgen dat de cel niet kan 
worden vervormd door relatieve bewegingen tussen de bodemplaat en de wand. Alle maatregelen 
dienen getroffen om te beletten dat een eventuele boog de bedieningszone zou bereiken. 

4.3.1.2.2 Cabines met transformatorcompartiment als expansieruimte – configuratie 
en principe 

Dit type lokaal (klasse BB20) laat het gebruik toe van materieel van categorie AA31 en AA32. 
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Bijlage 6.2 beschrijft de beproefde configuratie van een cabine met transformatorcompartiment als 
expansieruimte. 

De cabine bestaat uit twee compartimenten, van elkaar gescheiden door een onvervormbare 
tussenwand waarin een opening is aangebracht. Het HS-schakelmaterieel, dat tegen de tussenwand is 
geplaatst, bevindt zich in het schakelcompartiment.  

Een boogafleidingskit sluit de ruimte tussen de cellen en de tussenwand. 

Transformatorcompartiment 

Volume van het compartiment 

Het volume van het transformatorcompartiment moet minstens 5 m3 zijn. 

Overdrukklep 

Een overdrukklep van minimaal 0,6 m2 wordt voorzien in het dak of in een buitenmuur op meer dan 2 
m van de grond; deze klep opent zich bij een overdruk tussen 10 en 15 hPa. De nodige maatregelen 
worden genomen om te vermijden dat deze klep en haar bedekking worden weggeslingerd en haar 
werking in het gedrang komt. De functie van deze klep kan overgenomen worden door de opening 
van de hooggeplaatste ventilatie. 

Ventilatieopeningen 

De ventilatieopening, voorzien voor de luchttoevoer, geplaatst op een laag punt, hetzij in de deur, 
hetzij in de wand, alsook elke andere opening die zich op minder dan 2 m van de grond bevindt 
sluiten zich voordat de interne overdruk 10 hPa bereikt. 

De ventilatieopening voor luchtuitlaat moet zo hoog mogelijk in de wand geplaatst worden in de 
nabijheid van de transformator. Indien er geen overdrukklep aanwezig is, moet de opening minstens 
0,6 m² zijn (zie hoger). 

Deze laatste ventilatieopening voor de luchtafvoer kan in het dak of langs een spleet onder de rand 
van het dak worden voorzien. 

Weerstand tegen overdruk 

Deur, functionele openingen, en wanden met inbegrip van de zoldering: 125 hPa. 

Tussenwand: de tussenwand is voorzien van een minimale opening van 150 x 80 cm. De wand mag 
niet vervormbaar zijn om de dichtheid van de boogafleidingskit te verzekeren. 

De mogelijke spleten tussen de bovenzijde van de tussenwand en het dak alsook de uitsparing voor 
de doorgang van de kabels van de transformator dienen met hard schuim te worden opgevuld. 

Schakelcompartiment 

Plaatsing van de cellen: de afstand tussen cellen en wand moet voldoende plaats bieden voor de 
goede werking van de overdrukkleppen; deze wordt door de fabrikant van het HS-schakelmateriaal 
bepaald. 

Het contact tussen de cellen en de vloer moet over de hele omtrek van de cellen de doorstroming van 
gassen of vlammen naar de bedieningszone beletten (geen zichtbare spleet); indien nodig worden de 
cellen bevestigd op een metalen frame dat in de vloer wordt verankerd en de dichtheid verzekert. 

Boogafleidingskit: de boogafleidingskit sluit de ruimte tussen de wand en de cellen en hoeft niet 
noodzakelijk op de wand te worden geschroefd. 

Weerstand tegen overdruk 

Deur, functionele openingen en wanden met inbegrip van de zoldering: 50 hPa  

Deuren 

• vergrendeling met 3 punten ;  
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• 4 scharnieren; 
• frame: verankerd door middel van pluggen en metalen bouten;  
• met neerwaarts gericht profiel aan de onderkant van de deur om gassen naar beneden af te 

buigen. 

4.3.1.3 Lokaal geïntegreerd in een gebouw 

4.3.1.3.1 Lokaal met rechtstreekse evacuatie naar buiten 

Indien dit lokaal belendend is aan een buitenmuur die een directe afvoer van de overdruk mogelijk 
maakt, behoort dit tot de klasse BB10 of BB20 naargelang het beschikt over een expansieruimte van 
het keldertype of een transformatorcompartiment, en zijn de oplossingen en hun bijhorende 
voorschriften beschreven in vorige § (4.3.1.2.1 en 4.3.1.2.2) van toepassing. De afvoeropening 
voorzien in § 4.3.1.2.2. bevindt zich op een plaats die ontoegankelijk is voor personen. 

4.3.1.3.2 Lokaal zonder rechtstreekse evacuatie naar buiten 

Dit type lokaal behoort tot de klasse BB30. 

Dezelfde oplossingen en voorschriften mogen eveneens toegepast worden, mits inachtname van een 
van de volgende opstellingen: 

• de cabine sluit aan op een lokaal van minstens 250 m³ waarin het gas kan ontsnappen, en dat 
voorzien is van een permanente opening groter dan 2 m² naar buiten toe; wanneer materieel 
gebruikt wordt met een voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog dat de duur 
van de boog beperkt tot 200 ms, mag het volume van het belendend lokaal beperkt worden tot 
50 m³, met dezelfde opening naar buiten toe; 

• de expansieruimte (kabelkelder of transformatorcompartiment) staat in verbinding met buiten 
door middel van een afvoerkanaal met een sectie van minimum 0,5 m²; het volume van het 
expansiecompartiment wordt in dit geval op 9 m³ (i.p.v.3,8 of 5 m³ volgens het geval) 
gebracht, om de leidingverliezen in het afvoerkanaal te compenseren. 

4.3.1.4 Lokaal met grote afmetingen 

Dit type lokaal (klasse BB50) laat het gebruik toe van materieel van categorie AA31, AA32, AA33 en 
AA34. 

Voor deze lokalen, waarvan de binnenafmetingen groter zijn dan de volgende minimum-afmetingen, 
zijn beperkte eisen inzake de invloed van de interne boogvastheid ter studie: 

Breedte: 4 m 

Hoogte boven de bedieningszone: 3 m 

Volume: 150 m³ 

Niettemin worden, in afwachting van de resultaten van deze studie, de volgende minimale 
voorwaarden opgelegd: 

Weerstand tegen overdruk 

Deur, functionele openingen en wanden met inbegrip van de zoldering: 25 hPa. 

Wanden die zich achter de apparaten bevinden, over hun hoogte en over een lengte van 2,25 m op 
de ongunstigste plaats: 250 hPa. 

Deuren 

Vergrendeling met 3 punten; 

4 scharnieren; 
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frame verankerd met behulp van pluggen en metalen bouten; 

neerwaarts gericht profiel aan de onderkant van de deur om gassen naar beneden af te buigen. 

Vrije opening naar buiten 

overdrukkleppen van minimaal 3 m² in het totaal in het dak, of zo hoog mogelijk in een buitenmuur 
op een minimumhoogte van 2 m, verdeeld over de lengte van het lokaal, naar buiten openend 
voordat de overdruk 10 hPa bereikt. De nodige maatregelen moeten worden genomen om te 
vermijden dat deze kleppen en hun bedekking worden weggeslingerd en hun werking in het gedrang 
komt. 

voor de lokalen, die in een ander gebouw geïntegreerd werden, zijn de bepalingen van 4.3.1.3.2 van 
toepassing. 

Ventilatieopening 

De hoog geplaatste ventilatieopening die voor de luchtuitlaat zorgt, dient zo hoog mogelijk in de wand 
geplaatst te worden, en desgevallend in de nabijheid van de transformator(en). De opening moet 
minstens 0,5 m² groot. De laag geplaatste ventilatieopening dient eveneens voorzien te zijn van een 
opening van minstens 0,5 m². De twee ventilatieopeningen (hoog en laag) dienen rechtstreeks naar 
buiten uit te monden. 

Als er een overdrukklep voorzien is, mag de ventilatie langs een spleet onder de rand van het dak 
gebeuren. 

4.3.1.5 Stabiliteit van de constructie 

In § 4.3.1.2.1 en 4.3.1.2.2 worden referentiewaarden gegeven voor de weerstand tegen overdruk in 
functie van de toepassingsgebieden. 

Onder ”weerstand” wordt verstaan: 

• de stabiliteit van het gebouw mag niet in het gedrang komen, 
• blijvende vervormingen (scheuren) zijn toegelaten, 
• deze vervormingen mogen geen directe gasontsnappingen mogelijk maken. 

De stabiliteitsberekening in geval van interne fout zal gebeuren op basis van uitzonderlijke belastingen 
(gereduceerde veiligheidscoëfficiënten – NBN B03-001). 

Om rekening te houden met het dynamisch aspect van de belastingen wordt als referentie een 
driehoekige symmetrische golf genomen met een basistijd van 40 ms. 

Het effect van zulke dynamische belasting hangt af van de eigen frequenties van de getroffen 
structuren. Bij ontbreken van informatie in verband met deze dynamische gedragingen, mag er een 
verhogingscoëfficiënt van 1,5 toegepast worden voor de conversie van een dynamische belasting in 
een gelijkwaardige statische belasting. 

Daarenboven is het eveneens toegestaan voor belastingen van korte duur zoals de vermelde, een 
verhogingscoëfficiënt van 1,3 van de weerstand in acht te nemen voor structuren in staal, gewapend 
beton of gewapend metselwerk. 

4.3.2 Afmetingen 
De afmetingen van het lokaal worden bepaald in functie van de elektrische uitrusting en de ruimte die 
door de cellen wordt ingenomen, zodanig dat een logische opstelling bekomen wordt en de bediening 
en het onderhoud van de uitrusting op een veilige en ergonomische manier mogelijk zijn. 

De nuttige binnenhoogte van het lokaal bedraagt minimum 2,20 m. 

In elk geval dient de afstand tussen de zoldering en de bodem van het kabelkanaal minstens 2,80 m 
te bedragen (zie ook punt 4.3.7.). Een minimumhoogte van 60 cm wordt opgelegd tussen de 
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bodemplaat van de sluiting van de cel en de bodem waarop de kabels geplaatst werden. Deze hoogte 
kan bekomen worden dmv een kabelgoot, een sokkel of een combinatie van beide. Bij gebruik van 
een sokkel dient de hoogte van het lokaal aangepast te worden. 

Een dienstruimte (schakelingen) wordt voorzien. Zij moet een minimale vrije breedte hebben van 0,8 
m. Deze ruimte moet echter kunnen aangepast worden aan de noden van het onderhoud, in functie 
van het geïnstalleerd materieel en van de installatie van bijkomend materieel. 

4.3.3 Bouwmaterialen 
De cabine wordt vervaardigd uit duurzaam en brandbestendig materiaal dat voldoet aan de wettelijke 
bepalingen en de geldende normen (zie bijlage 1). Het gebruik van asbest of zijn derivaten is 
verboden. 

Het lokaal moet volkomen droog en waterdicht zijn. Alle nodige maatregelen moeten getroffen 
worden om condensatie en het binnendringen van water, sneeuw, dieren, … te vermijden. 

De algemene beveiligingsgraad van het lokaal moet IP24D, IK = 10 bedragen. 

Condensatie wordt vermeden d.m.v. het gebruik van materialen, die een thermische isolatie 
verzekeren die gelijk is aan die van muren in traditioneel metselwerk.  

De metalen wapeningen van alle elementen in gewapend beton, in het bijzonder de wapeningen van 
de vloer, worden met elkaar verbonden door equipotentiaal-verbindingen en er wordt minstens een 
van deze wapeningen met de hoofdaardingsklem van de HS-aarding verbonden. 

Indien de cabine deel uitmaakt van een groter gebouw en in geval van globale aarding van het 
distributienet van de DNB, dient ten minste één van de wapeningen van dit gebouw bijkomend 
verbonden te worden met de hoofdaardingsklem van de HS-aarding. In situaties van niet-globale 
aarding van het net van de DNB, moeten constructieve maatregelen genomen worden op gebied van 
isolatie waarbij men zich baseert op de eisen van de artikels 98 en 99 van het AREI. 

Wat de bijkomende eisen betreft met betrekking tot de bescherming tegen indirecte aanraking, dient 
men zich te baseren op § 4.3.5.2 en 4.3.13.  

4.3.4 Vloer 
De vloer van de cabine is volledig effen en slipvrij en kan de vaste en beweegbare lasten dragen die 
door de aanwezigheid, de plaatsing en het onderhoud van het materieel vereist zijn (min. 3.000 
daN/m²). 

Het niveau van de vloer ligt minstens 0,10 m boven dat van de openbare weg, het omliggend terrein 
of de vloer van de aanpalende lokalen. 

Indien de cabine voorzien is van een kelder die gebruikt wordt als expansievolume, moet rekening 
gehouden worden met de voorschriften van § 4.3.1. inzake de vloer en de drukweerstand. 

4.3.5 Wanden en tussenwanden 

4.3.5.1 Algemeenheden 

Het volstaat rekening te houden met de voorschriften van § 4.3.1 voor de drukweerstand. 

Als de muren uit metselwerk zijn, dan moeten ze gevoegd of gecementeerd worden. 

De muren en tussenwanden moeten voldoende stevig en sterk zijn op de plaatsen waar het voorziene 
materieel wordt vastgehecht (zoals metergroep, boogafleidingskit, laagspanningsbord,…) 
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4.3.5.2 Metalen behuizingen 

Onder metalen behuizing wordt verstaan, een buitenomkasting die, omwille van haar metalen 
structuur, bijkomende beschermingsmiddelen vereist (niet-geleidend sas, specifieke actieve 
beveiliging, verwijdering, enz…) zodat gevaarlijke spanningen bij onrechtstreekse aanraking in de zin 
van het AREI worden vermeden. 

Het aansluitingspunt op het net van de DNB mag nooit worden geïnstalleerd in een metalen behuizing 
behalve: 

wanneer dit aansluitingspunt geïntegreerd is in een groter gebouw dat elektrisch geïsoleerd is en 
waarin de equipotentialiteit, voorzien in § 4.3.3, gerealiseerd is.  

wanneer dit aansluitingspunt deel uitmaakt van een werfcabine (voorzien voor tijdelijk gebruik en 
gemakkelijk transporteerbaar)  

wanneer dit aansluitingspunt deel uitmaakt van een elektriciteitsproductie-installatie niet geïntegreerd 
in een groter gebouw 

Voor deze laatste twee gevallen moet er aan de eisen van beveiliging tegen onrechtstreekse 
aanraking door het naleven van de veiligheidscurve worden voldaan. Dit houdt ondermeer in dat 
rondom het geheel: 

op 1m afstand een aardingslus op een diepte van minimum 60 cm wordt ingegraven.Deze aardingslus 
wordt aangevuld met om de 2,5 m onder een hoek van 45° schuin ( vertikaal indien schuin niet 
mogelijk) in de grond gedreven aardingstaven verdeeld over de omtrek. 

een niet-geleidende bodembedekking (asfalt of gelijkwaardig) wordt aangebracht over een breedte 
van minstens1m. 

op minstens 2,5 m afstand een bijkomende geïsoleerde omheining wordt aangebracht In deze zone 
van 2,5 m mag zich geen vreemd geleidend deel bevinden. 

4.3.6 Zoldering en dak 
Het volstaat rekening te houden met de voorschriften van § 4.3.1 voor de belasting veroorzaakt door 
een interne boog. 

Het dak is waterdicht. De zoldering en het dak dienen minstens aan een belasting van 200 daN/m² te 
kunnen weerstaan. 

De eisen inzake thermische isolatie van § 4.3.3 zijn eveneens van toepassing. 

4.3.7 Leidingen en kabelkanalen 
Buiten de leidingen van de elektrische installaties bevat het lokaal geen enkele andere leiding (b.v. 
water, aardgas, riolering, perslucht, verwarming, airconditioning,..). 

Per aansluitkabel voorziet de netgebruiker in de buitenmuur een buis met minimum diameter 150 mm 
of gelijk welk ander systeem vooraf goedgekeurd door de DNB. Deze buizen zijn niet van metaal, 
hellen licht af naar buiten toe en mogen aan de binnenkant van de muur niet uitsteken. De 
netgebruiker blijft verantwoordelijk voor het afwerken en waterdicht maken van de voorgevel na het 
plaatsen van de aansluitkabels. 

De kabels moeten zo kunnen worden geplaatst, dat de bochten een straal hebben van minstens 15 
maal de kabelbuitendiameter. Om die straal te respecteren, worden de nodige kabelkanalen voorzien, 
afhankelijk van het lokaal en het type van uitrusting. 

De breedte van de kabelkanalen is minstens 0,50 m en kan lokaal aangepast worden in functie van de 
eisen van de uitrusting. 
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Buiten de cellen dienen de kabelkanalen met wegneembare platen of tegels te worden afgesloten, 
maar vast gemaakt om te weerstaan aan de overdruk van een eventuele interne boog. 

Wanneer de kabels boven het vloerniveau of de bodem van het kabelkanaal binnenkomen, plaatst de 
netgebruiker een kabelladder of andere steunen met de nodige bevestigingsbeugels. 

4.3.8 Deur(en) 
Het volstaat rekening te houden met de voorschriften van § 4.3.1 voor de overdrukken veroorzaakt 
door een interne boog. 

De afmetingen en de opstelling van de deuren moeten toelaten dat toestellen (transformatoren) 
gemakkelijk kunnen worden binnengebracht. 

De vrije deuropening moet minstens 0,95 m breed zijn en mag niet belemmerd worden door 
verschillen in grondniveau of door de metalen delen die de deurlijst ondersteunen (eventueel kan het 
verschil in niveau van 0,10 m opgelegd in § 4.3.4, overbrugd worden door een hellend vlak). De 
opening is minimum 2 m hoog. 

Overeenkomstig de bepalingen van het AREI, gaat de toegangsdeur van de cabine steeds naar buiten 
toe open. Dit zal vermeld worden op de bouwaanvraag aan de stedebouwkundige dienst. 

De deur kan in open toestand vergrendeld worden. Ze mag geen hindernis vormen in de doorgang 
voor de cabine. 

Die deur kan van binnenuit altijd zonder sleutel geopend worden, zelfs wanneer ze langs buiten op 
slot is. Voorkeur wordt gegeven aan een systeem met anti-panieksluiting. Dit systeem mag echter de 
vrije deuropening niet kleiner maken dan 0,95 m. 

Aan de buitenkant wordt ze uitgerust met een stevig handvat (deurknop verboden) en normaal 
voorzien van een grendelslot, waarvan de cilinder door de DNB geleverd wordt maar door de 
netgebruiker geplaatst. 

Het slot wordt geleverd en geïnstalleerd door de netgebruiker: de cilinder geleverd door de DNB moet 
erin passen.  

De nodige wettelijke aanduidingen moeten aangebracht worden op de buitenkant van de cabinedeur. 

4.3.9 Kabeldoorvoeropening voor aansluiting elektrogeengroep en 
meetwagen 

Op een met de DNB overeengekomen plaats wordt in een van de buitenmuren (of in de 
toegangsdeur) een functionele opening van minimum 250 mm x 250 mm (of diam 250 mm) gemaakt. 
Deze opening wordt van binnen uit met een afneembare plaat afgesloten. 

Een equivalent systeem, aanvaard door de DNB, is eventueel mogelijk. 

4.3.10 Verluchting 
Het lokaal wordt zodanig verlucht dat de binnentemperatuur onder 40°C blijft. 

Afhankelijk van het vermogen van de transformator, kan een geforceerde verluchting noodzakelijk 
zijn. Deze wordt geplaatst op de luchtinlaat. Ze wordt automatisch buiten dienst gesteld in geval van 
brand. 

Er worden twee openingen voorzien: de ene zo hoog mogelijk, in de nabijheid van de transformator 
en de andere zo laag mogelijk aan de overkant, om een diagonale luchtcirculatie te verzekeren. 

Bij cabines van het type "in alleenstaande gebouwen" die uitgerust zijn met een 
transformatorencompartiment, wordt enkel dit compartiment verlucht. 
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Zonder de goede werking van de verluchting in het gedrang te brengen, worden de 
verluchtingsmonden zo uitgerust dat: 

• alle gevaar voor rechtstreeks contact met onder spanning staande delen vermeden wordt 
(IP24D), 

• indringing van water of sneeuw voorkomen wordt, 
• geen dieren kunnen binnendringen. 

De verluchtingsopeningen moeten in de buitenlucht uitmonden. De verluchting mag in geen geval 
uitmonden in een plaats waar schadelijke stoffen, corrosieve dampen, stofdeeltjes, vloeistoffen, 
ontvlambare of ontplofbare gassen of dampen aanwezig zijn of waar de temperatuur hoger is dan in 
het cabinelokaal. De afzuig- en afvoerkanalen zijn exclusief voorbehouden voor het cabinelokaal. 

Men dient rekening te houden met de voorschriften van § 4.3.1 voor de overdrukken veroorzaakt door 
een interne boog. 

4.3.11 Verlichting en stopcontacten 
Vensters zijn verboden. Glazen bakstenen worden afgeraden. 

Er moet voldoende kunstlicht zijn om een gemakkelijke en veilige exploitatie (bediening van de 
apparaten, aflezen van de meettoestellen) mogelijk te maken. De minimale verlichtingssterkte 
bedraagt 120 lux (zie AREI). 

De verlichting wordt uitgevoerd met minstens 2 lichtpunten die zo opgesteld zijn dat hinderlijke 
schaduwen vermeden worden. 

De verlichting kan geschakeld worden via een contact, bediend door de vergrendelingsschoot van  

de deur, met dien verstande dat de deur gewoon kan gesloten worden (zonder sleutel) zonder de  

voeding van de verlichting uit te schakelen; bij het ontbreken hiervan worden de schakelaars in de  

onmiddellijke nabijheid van de toegangsdeuren aangebracht. 

Zowel de schakelaars als de verlichtingstoestellen moeten van het type "isolatie klasse 2" zijn. 

Het aantal, het type en de plaatsing van de stopcontacten worden in overleg met de DNB bepaald. 

De stopcontacten en de verlichting van het cabinelokaal worden bij voorkeur STROOMOP-WAARTS 
van de algemene LS-lastscheidingsschakelaar aangesloten en worden elektrisch beveiligd (zie AREI). 
Een verwittigingsbord duidt aan dat het verlichtingscircuit en de stopcontacten onder spanning 
kunnen staan, zelfs indien de algemene LS-lastscheidingsschakelaar open staat. 

4.3.12 Veiligheidsverlichting 
De veiligheidsverlichting moet, behoudens afwijking toegestaan aan de DNB door de Regionale 
Brandweerdienst, voldoen aan de bepalingen van de geldende reglementering (zie bijlage 1, meer 
bepaald AREI art. 47-03g, regionale reglementen,.). 

Indien de cabine deel uitmaakt van een groter gebouw, dient de toegang vanaf de inkom van het 
gebouw tot aan de toegangsdeur van de cabine voorzien te zijn van veiligheidsverlichting (NBN EN 
50172), die de promotoren en/of beheerders van het gebouw installeren en onderhouden.  

4.3.13 Bijkomende beveiligingsmaatregelen tegen onrechtstreekse aanraking 
Buiten de eventuele bouw van een niet-geleidend sas (grind, asfalt, ..) voorzien in het AREI, moeten 
naast de in § 4.3.3 van onderhavig document vermelde maatregelen geen bijkomende maatregelen 
getroffen worden indien het gebouw bestaat uit metselwerk, beton of kunststof. De vreemde 
geleidende elementen zoals metalen deuren, ventilatieopeningen .., worden niet met de HS-massa's 
verbonden, behalve in de gevallen voorzien in het AREI. 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 102 van 230

Voor alle bijkomende informatie wordt de ontwerper aangeraden contact op te nemen met een erkend 
keuringsorganisme. 

4.3.14 Opvangkuip voor olie 
Bij gebruik van een transformator met isolatievloeistof, moet de cabine verplicht uitgerust worden met 
een waterdicht opvangsysteem, aangepast aan de hoeveelheid vloeistof die accidenteel kan vrijkomen 
uit het toestel. Dit systeem moet dus waterdicht zijn en chemisch inert t.o.v. de isolatievloeistof van 
de transformator. Daarenboven is het noodzakelijk de gewestelijke wetgeving terzake te respecteren. 

5 ELEKTRISCH MATERIEEL ONDERGEBRACHT IN ONTOEGANKELIJKE 
CABINE  

5.1 Reglementaire bepalingen 

5.1.1 Algemeenheden 
De BFE kent een klasse toe aan elk type configuratie van lokaal volgens het type wisselwerking ervan 
met het materieel van de cabine. 

Een ontoegankelijke cabine is een ruimte die zodanig ontworpen is dat de bediening van de apparaten 
uitsluitend van buiten uit gebeurt. Deze cabine is meestal ontworpen om buiten opgesteld te worden. 
Ze vereist in ieder geval een permanente omliggende werkzone. Bij gebruik van een ontoegankelijk 
lokaal binnenin een gebouw, moeten de specifieke bijkomende voorschriften van de DNB aangevraagd 
worden. 

Deze cabine wordt beschouwd als gelijkwaardig aan een exclusieve ruimte van de elektrische dienst 
(zie AREI).  

Dit type van cabine is voorbehouden voor het terbeschikkingstellen van maximum vijf HS 
functionaliteiten (functie telling inbegrepen) en een transformator met een vermogen van maximum 
1000 kVA.  

5.1.2 Brandbeveiliging 
Lokalen die zich in gebouwen bevinden of eraan aansluiten, moeten conform zijn aan de voorschriften 
en normen vermeld in bijlage 1; ook moet contact opgenomen worden met de brandpreventiedienst. 

Een automatische brandblusinstallatie wordt enkel toegelaten mits goedkeuring van de DNB. 

5.2 Plaats van de cabine en ligging van de aansluitkabels 

5.2.1 Plaats en toegankelijkheid 
De plaats van opstelling en de toegang worden in gemeenschappelijk overleg tussen de netgebruiker 
en de DNB bepaald. 

Zij worden zodanig gekozen dat de cabine onmiddellijk en op elk ogenblik (dag en nacht) gemakkelijk 
en veilig toegankelijk is voor het exploitatiepersoneel van de DNB, zonder dat daarvoor de 
tussenkomst van derden, zelfs bij afwezigheid van spanning, vereist is. 

In akkoord met de DNB en behoudens een door hem toegestane afwijking, moeten de toegangen het 
eveneens mogelijk maken de aansluitkabels, met een maximale lengte van 25 m, van een meetwagen 
of een elektrogeengroep op een eenvoudige, praktische en veilige wijze (bijv. toegangsluik(en)) aan 
te sluiten. 

De netgebruiker dient de DNB vooraf te verwittigen van elke geplande wijziging met 
betrekking tot de toegang tot de cabine (zoals o.a. een wijziging van de toegangsweg of 
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de toegangsprocedure, of een verandering van slot) om de nieuwe modaliteiten inzake de 
naleving van deze voorschriften af te spreken. 

De cabine bevindt zich op het gelijkvloers, langs een openbare of private weg. Daarenboven moet de 
afstand tussen de cabine en de openbare weg zo klein mogelijk zijn. Indien deze afstand meer dan 20 
m bedraagt, kan de DNB eisen dat langs de openbare weg een schakelcabine wordt opgericht 
(eventueel uitgerust met aankomst- en vertrekcel, algemene beveiliging en meetcel). De DNB kan 
eveneens telesignalisatie en telebediening van het elektrisch materieel opleggen indien zijn personeel 
de cabine niet binnen een aanvaardbare tijd kan bereiken. 

Naargelang de omstandigheden en mits akkoord van de DNB, kan de cabine ook op de eerste 
kelderverdieping geplaatst worden. In dit geval wordt voldoende vrije ruimte behouden, voor het 
binnenbrengen van de netkabels, rekening houdende met de minimale kromtestraal. In het bijzonder, 
moeten de nodige maatregelen getroffen worden tegen overstromingsrisico’s en het binnendringen 
van gas. 

Er wordt speciaal op gewezen dat de toegangsweg voor het materieel (trappen, hellingen, deuren, 
valluiken, gangen,…) geschikt moet zijn voor het gewicht en de afmetingen van het materieel en het 
transport ervan.  

Indien de toegangsdeur(en) naar de cabine niet uitgerust is (zijn) met een slot van de DNB, wordt 
naast de eerste deur een sleutelkastje aangebracht. 

De voorkeur wordt gegeven aan een directe toegang, t.t.z. een doorgang van buiten naar het lokaal 
langs een weg die exclusief gereserveerd is voor het personeel van de DNB. 

Indien de toegang tot het gebouw beveiligd is, moeten de nodige procedures worden voorzien, zodat 
het personeel van de DNB vrije toegang heeft. Er mag geen gebruik gemaakt worden van codes of 
magnetische kaarten. 

De toegang tot de cabine moet ook bij stroomonderbreking mogelijk zijn. 

Indien de cabine wordt geplaatst in de gevaarzones 0, 1 en 2 (opgegeven in het AREI), of in een 
risico-omgeving (overstromingsgevaar, vervuiling,..) dienen aangepaste maatregelen te worden 
genomen. 

5.2.2 Ligging van de mantelbuizen en kabelbanen voor de aansluit- en 
telecontrolekabels 

De ligging van de kabels wordt in gemeenschappelijk overleg met de DNB bepaald en wel zodanig, 
dat de voedingsleidingen zo kort mogelijk zijn. 

Behoudens tegengestelde bepalingen, voorziet de netgebruiker hetzij mantelbuizen met trekkamers 
om de 15 m of aan elke richtingsverandering met een hoek van meer dan 15°, hetzij kabelkanalen 
met afneembare deksels van voldoende mechanische weerstand. De minimumafmetingen van de 
trekkamers bedragen (L x B x D) 1,5 x 0,8 x 1 m; voor richtingsveranderingen van 90° of meer: 1,5 x 
1,5 x 1 m. 

Buiten de gebouwen liggen de kabels volgens de bepalingen in het AREI. 

Als de kabels door andere lokalen dan de cabine lopen, mogen ze ook aangebracht worden in 
exclusief voor de DNB voorbehouden gesloten kabelbanen met voldoende brandweerstand en 
mechanische sterkte en uitgerust met reglementaire gevaarborden overeenkomstig art. 188 van het 
AREI. 

De ligging van de kabels moet hun herstelling over de gehele lengte, dag en nacht, zonder de 
tussenkomst van derden, mogelijk maken, in omstandigheden gelijkwaardig aan deze die in het 
openbaar domein voorkomen. 
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5.2.3 Omliggende werkzone 
Een  zone met een breedte van minimum 1,25 m aan de toegangen van de cabine moet steeds vrij 
blijven. Deze zone moet betegeld, gebetoneerd of geasfalteerd zijn. Ze ligt minimum 5 cm hoger dan 
de omliggende grond en helt naar buiten af met 2% zodat er geen water kan blijven staan. De 
afbakening wordt minstens uitgevoerd met behulp van paaltjes met een hoogte boven de grond van 
minstens 1m. Deze mogen echter het verplaatsen van het cabinematerieel niet verhinderen. 

De vloer van de omliggende werkzone is effen en slipvrij en kan vaste en verplaatsbare lasten 
verdragen die inherent zijn aan de aanwezigheid, het plaatsen en het onderhoud van het materieel 
(min. 1500 daN/m2 en, eventueel, 3000 daN/m2 in de plaatsingsdoorgang van de transformator). 

5.3 Concept van de cabine 

5.3.1 Algemeenheden 
Er mag enkel materieel gebruikt worden dat goedgekeurd is door de DNB. Deze goedkeuring houdt 
ondermeer het nazicht in van de interne boogvastheid volgens de norm NBN EN 61 330. 

5.3.2 Voorschriften m.b.t. de interne boogvastheid 
Het concept van een cabine die geen deel uitmaakt van een gebouw moet aan de voorschriften van 
de NBN EN 61 330 beantwoorden. Voor materieel met minimaal risico en materieel zonder uitwendige 
verschijnselen is een test van interne boogvastheid niet vereist. 

Voor ontoegankelijke cabines opgesteld binnen in gebouwen wordt alleen materieel met minimaal 
risico en materieel zonder uitwendige verschijnselen toegelaten. Materieel met uitlaatleidingen naar 
buiten in een door typetesten gevalideerde configuratie is eveneens aanvaardbaar. 

5.3.3 Ergonomie 
De bedieningorganen bevinden zich op een minimale hoogte van 0,85 m t.o.v. de omliggende zone. 

5.3.4 Bouwmaterialen 
De cabine wordt vervaardigd uit duurzaam en brandbestendig materiaal dat voldoet aan de wettelijke 
bepalingen en de geldende normen (zie bijlage 1). Het gebruik van asbest of zijn derivaten is 
verboden. 

Het lokaal moet volkomen droog en waterdicht zijn. Alle nodige maatregelen moeten getroffen 
worden om condensatie en het binnendringen van water, sneeuw en dieren te vermijden. 

De algemene beveiligingsgraad van het lokaal moet IP24D, IK = 10 bedragen. 

Condensatie wordt vermeden d.m.v. het gebruik van materialen, die een thermische isolatie 
verzekeren die gelijk is aan die van muren in traditioneel metselwerk.  

De metalen wapeningen van alle elementen in gewapend beton, in het bijzonder de wapeningen van 
de vloer, worden met elkaar verbonden door equipotentiaal-verbindingen en er wordt minstens een 
van deze wapeningen met de hoofdaardingsklem van de HS-aarding verbonden. 

Indien de cabine deel uitmaakt van een groter gebouw en in geval van globale aarding van het 
distributienet, dient ten minste één van de wapeningen van dit gebouw bijkomend verbonden te 
worden met de hoofdaardingsklem van de HS-aarding. In situaties van niet-globale aarding van het 
net van de DNB, moeten constructieve maatregelen genomen worden op gebied van isolatie waarbij 
men zich baseert op de eisen van de artikels 98 en 99 van het AREI. 

Wat de bijkomende eisen betreft met betrekking tot de bescherming tegen indirecte aanraking, dient 
men zich te baseren op § 5.3.5. en § 5.3.13. 
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5.3.5 Metalen behuizing 
Het aansluitpunt op het distributienet mag nooit worden geïnstalleerd in een metalen behuizing 
behalve wanneer dit punt geïntegreerd is in een groter gebouw dat elektrisch geïsoleerd is en waarin 
de equipotentialiteit, voorzien in § 5.3.4, gerealiseerd is. Onder metalen behuizing wordt verstaan, 
een buitenomkasting die, omwille van haar metalen structuur, bijkomende beschermingsmiddelen 
vereist (niet-geleidend sas, specifieke actieve beveiliging, verwijdering, enz…) zodat gevaarlijke 
spanningen bij onrechtstreekse aanraking in de zin van het AREI worden vermeden. 

5.3.6 Zoldering en dak 
Het dak is waterdicht. De zoldering en het dak moeten minstens aan een belasting van 200 daN/m² 
kunnen weerstaan. 

De eisen m.b.t. de thermische isolatie zijn eveneens van toepassing. 

5.3.7 Leidingen en kabelkanalen 

5.3.7.1 Buitencabine 

Per kabelveld voorziet de eigenaar van de cabine in de buitenmuur een buis met een minimum- 
diameter van 150 mm of gelijk welk ander systeem vooraf goedgekeurd door de DNB. Deze buizen 
zijn niet van metaal, hellen licht af naar buiten toe(± 45°) en mogen aan de binnenkant van de muur 
niet uitsteken. De netgebruiker blijft verantwoordelijk voor het afwerken en waterdicht maken van de 
gevel na het plaatsen van de aansluitkabels. 

Indien de aansluitkabels niet in volle grond geplaatst zijn, dient men zich te houden aan § 5.3.7.2 en 
§ 5.2.2 voor wat betreft de eisen van kromtestraal, de kabelkanalen en andere kabelwegen.  

5.3.7.2 Binnencabine 

Per kabelveld voorziet de eigenaar van de cabine in de buitenmuur een buis met een minimum-
diameter van 150 mm of gelijk welk ander systeem vooraf goedgekeurd door de DNB. Deze buizen 
zijn niet van metaal, hellen licht af naar buiten toe (maximaal 45°) en mogen aan de binnenkant van 
de muur niet uitsteken. De netgebruiker blijft verantwoordelijk voor het afwerken en waterdicht 
maken van de gevel na het plaatsen van de aansluitingskabels (zie ook § 5.2.2). 

De kabels moeten geplaatst worden met inachtname van de specificaties van de fabrikant. Om de 
buigstraal van de kabels te respecteren, worden de nodige kabelkanalen of buizen voorzien, 
afhankelijk van het lokaal en het type van uitrusting. 

De breedte van de kabelkanalen is minstens 0,50 m en de buizen hebben een diameter van minstens 
150 mm. 

Deze kabelkanalen worden afgesloten met wegneembare platen of tegels.  

Wanneer de kabels boven het vloerniveau of de bodem van het kabelkanaal binnenkomen, plaatst de 
eigenaar van de cabine een kabelladder of andere steunen met de nodige bevestigingsbeugels. 

5.3.8 Toegangsdeur(en) naar het schakelmaterieel 
De toegangsdeur naar het schakelmaterieel moet, overeenkomstig de bepalingen van het AREI, 
steeds naar buiten toe opengaan.  

De deur moet in open toestand vergrendeld kunnen worden. Ze mag geen hindernis vormen voor de 
doorgang rond de cabine. 

Ze wordt aan de buitenkant uitgerust met een stevig handvat (deurknop verboden) en normaal 
voorzien van een grendelslot, waarvan de cilinder door de DNB geleverd wordt maar door de 
netgebruiker geplaatst. 
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Het slot wordt geleverd en geïnstalleerd door de netgebruiker: de cilinder geleverd door de DNB moet 
erin passen. 

De nodige wettelijke aanduidingen moeten op de buitenkant van de cabinedeur aangebracht worden. 

5.3.9 Kabeldoorvoeropening voor aansluiting elektrogeengroep en 
meetwagen 

Op een met de DNB overeengekomen plaats wordt in een van de buitenmuren (of in de deur) een 
functionele opening van 250 mm x 250 mm (of diam 250 mm) gemaakt. Deze opening wordt van 
binnen uit met een afneembare plaat afgesloten. 

Een gelijkwaardig systeem, aanvaard door de DNB, is eventueel mogelijk. 

5.3.10 Verluchting van binnen opgestelde cabines  
Het lokaal moet zodanig verlucht worden dat de binnentemperatuur niet meer dan 40°C bedraagt. 

Afhankelijk van het vermogen van de transformator, kan een geforceerde verluchting noodzakelijk 
zijn. Deze wordt geplaatst op de luchtinlaat. Ze wordt automatisch buiten dienst gesteld in geval van 
brand. 

Zonder de goede werking van de verluchting in het gedrang te brengen, worden de 
verluchtingsmonden zo uitgerust dat: 

• alle gevaar voor rechtstreeks contact met onder spanning staande delen vermeden wordt 
(IP24D); 

• indringing van water of sneeuw voorkomen wordt; 
• geen dieren kunnen binnendringen. 

De verluchtingsopeningen moeten in de buitenlucht uitmonden. De verluchting mag in geen geval 
uitmonden in een plaats waar schadelijke stoffen, corrosieve dampen, stofdeeltjes, vloeistoffen, 
ontvlambare of ontplofbare gassen of dampen aanwezig zijn of waar de temperatuur hoger is dan in 
het cabinelokaal. 

5.3.11 Verlichting en stopcontacten 
Er moet voldoende kunstlicht zijn om een gemakkelijke en veilige exploitatie mogelijk te maken. De 
minimale verlichtingssterkte bedraagt 120 lux (zie AREI). De verlichting gaat automatisch aan bij het 
openen van elke toegangsdeur naar de apparaten.  

De cabine wordt uitgerust met minstens 2 lichtpunten en minstens 1 lichtpunt per 
bedieningscompartiment, die zo opgesteld zijn dat hinderlijke schaduwen vermeden worden. 

De verlichting wordt bediend door deurcontacten. 

Zowel de schakelaars als de verlichtingstoestellen moeten van het type "isolatie klasse 2" zijn. 

Het aantal, het type en de plaatsing van de stopcontacten worden in overleg met de DNB bepaald. 

De stopcontacten en de verlichting van het cabinelokaal worden bij voorkeur stroomopwaarts van de 
algemene L.S.-lastscheidingsschakelaar aangesloten en worden elektrisch beveiligd (zie AREI). Een 
verwittigingsbord duidt aan dat het verlichtingscircuit en de stopcontacten onder spanning kunnen 
staan, zelfs indien de algemene LS-lastscheidingsschakelaar open staat. 

5.3.12 Veiligheidsverlichting 
De veiligheidsverlichting, behoudens afwijking toegestaan aan de DNB door de Regionale 
Brandweerdienst, moet voldoen aan de bepalingen van de geldende reglementering (zie bijlage 1, 
meer bepaald AREI art. 47.03g, gewestelijke reglementen,…),  
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Indien de cabine deel uitmaakt van een groter gebouw, dient de toegang vanaf de inkom van het 
gebouw tot aan de toegangsdeur van de cabine voorzien te zijn van veiligheidsverlichting (NBN EN 
50172), die de promotoren en/of beheerders van het gebouw installeren en onderhouden. 

5.3.13 Bijkomende beveiligingsmaatregelen tegen indirecte aanraking 
Rond de omliggende werkzone moeten verplicht aardingslussen aangebracht worden.  

Buiten de eventuele bouw van een niet-geleidend sas (grind, asfalt, ..) voorzien in het AREI moeten 
naast de in § 5.3.4 van onderhavig document vermelde maatregelen geen bijkomende maatregelen 
getroffen worden indien het gebouw bestaat uit gewoon metselwerk, beton of kunststof. De vreemde 
geleidende elementen zoals metalen deuren, ventilatieopeningen .., worden niet met de HS-massa's 
verbonden, behalve in de gevallen voorzien in het AREI. 

Voor alle bijkomende informatie wordt de netgebruiker aangeraden contact op te nemen met een 
erkend keuringsorganisme. 

5.3.14 Opvangkuip voor olie 
Bij gebruik van een transformator met isolatievloeistof, moet de cabine verplicht uitgerust worden met 
een waterdicht opvangsysteem, aangepast aan de hoeveelheid vloeistof die accidenteel kan vrijkomen 
uit het toestel. Dit systeem moet dus waterdicht zijn en chemisch inert t.o.v. de isolatievloeistof van 
de transformator. Daarenboven is het noodzakelijk de gewestelijke wetgeving ter zake te respecteren. 

6 ELEKTRISCHE UITRUSTINGEN 

6.1 Algemeenheden 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorschriften voor installaties die in de fabriek worden gemonteerd. 

Een didactisch, door de DNB goedgekeurd, paneel, dat de toepassing van de Vijf Gouden Regels en de 
gebruikelijke interventies aanschouwelijk weergeeft, wordt op een van de muren van de cabine, in de 
nabijheid van de installatie, aangebracht  

6.1.1 Kenmerken van het HS-distributienet 
De netgebruiker dient de DNB te raadplegen om de kenmerken van het betrokken HS-distributienet te 
kennen (zie "Voorschriften van de distributienetbeheerder"). 

6.1.2 HS-eendraadschema's (bijlage 2) 
Het schema van de HS-apparatuur geeft de functies weer met hun vergrendelingen. Het omvat: 

• het gedeelte dat ter beschikking staat van de DNB voor de uitbating van het verdeelnet en dat 
bestaat uit: 

• de aankomsten van de HS-netkabels, elk uitgerust met een lastscheidingsschakelaar of een 
vermogenschakelaar–scheider en een aardingsscheider die onderling vergrendeld zijn. 
Op vraag van de DNB, kan een ruimte voor een reservecel (of -functie) (naast luscel ) worden 
voorzien voor een toekomstige uitbreiding van de HS-installatie. Op de plaats voorbehouden 
voor een verdere uitbreiding, moet de kabelgoot voor HS-kabels reeds voorzien worden en 
afgedicht met voldoende stevige panelen.  

• een meetcel in geval van HS-meting (stroomafwaarts van de algemene beveiliging). 
• en het gedeelte dat door de netgebruiker wordt uitgebaat, nl. de algemene beveiliging plus 

eventuele andere functies, waarvan de samenstelling afhankelijk is van het aantal 
transformatoren en hun vermogen. 

De schema’s weergegeven in bijlage 2, ten titel van voorbeeld, zijn conform aan de principes 
opgegeven in dit hoofdstuk. 
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In de cel(len) voor algemene beveiliging wordt stroomopwaarts van de vermogenschakelaar(s) een 
scheidingsschakelaar geïnstalleerd, met een vergrendelmechanisme dat de bediening ervan verhindert 
wanneer de vermogenschakelaar in gesloten toestand is.  

De vermogenschakelaars kunnen vervangen worden door gecombineerde lastscheidings-schakelaars 
met smeltveiligheden, binnen de beperkingen toegelaten in § 6.3.1. voor deze toestellen, uitgerust 
met een aardingsscheider stroomop- en stroomafwaarts onderling vergrendeld met de 
hogeropliggende lastscheidingsschakelaar.  

De scheidingsschakelaar stroomopwaarts van de vermogenschakelaar mag vervangen worden door 
een lastscheidingsschakelaar stroomopwaarts geplaatst of stroomafwaarts in geval van materieel van 
het type monobloc compact. In dit geval is het mechanisch vergrendelsysteem tussen de 
scheidingsschakelaar en de vermogenschakelaar niet verplicht. 

6.2 HS-apparatuur  

6.2.1 Keuze van het materieel 

6.2.1.1 Gemeenschappelijke eisen 

De installatie wordt gekenmerkt door een volledige beveiliging tegen rechtstreekse aanraking door 
middel van een metalen of isolerend omhulsel. 

Het materieel is van klasse 2 volgens IEC 60932 op het gebied van weerstand tegen strenge 
klimatologische omstandigheden (condensatie - pollutie). 

Men aanvaardt twee installatietypes: 

• het type monobloc compact uitbreidbaar of niet, vaak “ring main unit” (RMU) genoemd; 
• het modulaire type, dat een mogelijkheid tot uitbreiding biedt. 

De onderbrekingsapparatuur is van het driepolige type. 

De cellen die ter beschikking staan van de DNB zijn door hem voorzien van een hangslot om elke 
schakeling te beletten die niet door hem is toegestaan. 

De gebruiker stelt de specifieke bedieningsgereedschappen ter beschikking van de DNB. In alle 
gevallen laat de uitrusting het testen toe van de aanwezigheid van spanning en de faseovereenkomst, 
met inbegrip van het opzoeken van kabeldefekten. Desgevallend en op vraag van de DNB, dient de 
netgebruiker de specifieke connectiek ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van deze testen. 

De installatie is voorzien van een kenplaat, met de aanduidingen opgelegd door de geldende normen 
en voorschriften van de DNB en een didactisch paneel met de instructies voor de 
exploitatiewerkzaamheden conform art. 266 van het AREI. 

Het is mogelijk een spanningsvrije werkzone af te bakenen voor het uitvoeren van werken in de 
installatie (bv.: linten,…). 

Een versie van de handleiding bevindt zich op een daartoe voorziene plaats in de cabine beschikbaar 
in de administratieve taal of talen van het gewest waar de installatie is opgesteld met de 
gebruiksaanwijzing van het schakelmaterieel, zijn toebehoren en de testuitrusting. 

De deuren van de cellen, gemonteerd op scharnieren, moeten sluiten in de richting van de uitgang of 
zodanig draaien dat er een vrije doorgang blijft van minstens 70 cm. 

Als de actieve delen van het aansluitcompartiment niet volledig geïsoleerd of afgeschermd zijn moet 
de bodem van de cabine voorzien zijn van een geperforeerde plaat (IP2X) of van een volle plaat. 
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6.2.1.2 Nieuwe installaties 

Bij een nieuwe installatie moet het geheel van de HS-cellen, met inbegrip van de uitgeruste meetcel 
(met TP,TI,…) die verbonden is met de teller, eveneens beantwoorden aan de specifieke eisen van de 
DNB, en een homogeen geheel vormen, dus van hetzelfde model en fabricagetype. Het geheel van de 
installatie moet goedgekeurd zijn volgens de procedures van de DNB.  

6.2.1.3 Renovatie, uitbreiding, wijziging van een installatie die toegankelijk is voor de 
DNB 

Bij uitbreiding of wijziging van een bestaande omsloten installatie worden de werken uitgevoerd:  

• ofwel met nieuw of oud materieel van hetzelfde type en model als het bestaand materieel 
waarbij moet voldaan worden aan een van volgende voorwaarden: 

• het bestaande materieel is aanvaard voor gebruik op dit net (specifieke eisen); 
• of de risicoanalyse uitgevoerd voor de schakeloperaties (zie art. 266 AREI) en de metingen 

(opzoeken van kabelfouten,…) tonen aan dat de risico’s aanvaardbaar zijn (wet van 4 
augustus 1996) en dat de uitbreiding/aanpassing maximaal één schakelfunctie (K, T of D) 
betreft; 

• ofwel met goedgekeurd materieel verschillend van het bestaande op voorwaarde dat de 
elementen die de verbinding verzekeren tussen de bestaande installatie en het bijgevoegde 
gedeelte worden gerealiseerd met geprefabriceerd materieel, dat ontworpen is om al de 
technische karakteristieken (elektrisch, thermisch en dynamisch) van de installatie te vrijwaren 
en dat de compatibiliteit gegarandeerd wordt door de fabrikant van de uitbreiding van de 
installatie. Ondermeer moet één van volgende voorwaarden vervuld worden: 

• het bestaande materieel is goedgekeurd voor gebruik in dit net (locale specifieke eisen), 
• of de risicoanalyse uitgevoerd voor de schakeloperaties (zie art. 266 AREI) en de metingen 

(opzoeken van kabelfouten,…) toont aan dat de risico’s aanvaardbaar zijn (wet van 4 
augustus 1996 en dat de uitbreiding/aanpassing maximaal één schakelfunctie (K, T of D) 
betreft. 

• ofwel met materieel verschillend van het bestaande met verbindingen bij middel van kabels 
vanuit een bestaande schakelfunctie. 

In al deze gevallen moet het te installeren materieel onderworpen worden aan de goedkeuring van de 
DNB die moet nagaan of de karakteristieken ervan overeenkomen met het geïnstalleerd vermogen en 
of alle synoptische borden samenhangend zijn. 

Elke vermogentransformator moet individueel buiten dienst kunnen gesteld worden.  

Een volledige vervanging van het HS-schakelmaterieel is noodzakelijk indien geen van boven 
aangegeven oplossingen toepasbaar zijn.  

6.2.2 Specifieke voorschriften voor dit type materieel 

6.2.2.1 Spanningsdetectoren 

Alle cellen die het HS-bord vormen worden uitgerust met een VDS-stekker (Voltage Detecting 
Systems) met hoge impedantie (HR) op elke fase conform aan EN 61243-5, met spanningsveld 
aangepast aan het net van de DNB. In de cel van de algemene beveiliging, meet deze detector de 
spanning stroomafwaarts van de apparatuur.  

Het MS-veld dat gedekt wordt door de detectoren overeenkomstig de detectiedrempels vastgelegd 
door de norm CET 1234-5, moet aangeduid worden op de voet van de isolator en herhaald op de 
voorzijde van de cel (standaardveld 10 tot 16 kV/ veld 6 tot 11 kV voor een 6 kV net). 

Indien, volgens de aanduiding van de lokale netbeheerder, de waarde van de voedingsspanning kan 
wijzigen binnen afzienbare tijd, moet de capaciteit van de capacitieve verdeler kunnen aangepast 
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worden aan de nieuwe spanning, en moeten de aanduidingen vermeld op de voet van de isolator en 
op de voorzijde van de cel overeenkomstig kunnen aangepast worden.  

De apparaten moeten gemakkelijk kunnen getest worden. 

Het staat de gebruiker van de cabine vrij om, indien hij dit wenst, compatibele lichtgevende 
indicatoren te plaatsen of een draagbare detector te gebruiken. 

6.2.2.2 Aanduider voor de stand van het onderbrekingstoestel 

De stand van elk onderbrekingstoestel wordt voor de drie fasen ondubbelzinnig weergegeven. Deze 
aanduiding kan gebeuren onder de vorm van een visuele controle van de schakelcontacten of van een 
mechanische aanduiding (volgens het AREI). 

6.2.2.3 Aardingsscheidingsschakelaar 

De aardingsscheidingsschakelaar heeft hetzelfde inschakelvermogen als het apparaat waarop hij 
aangesloten is. 

6.2.2.4 Foutstroomverklikkers 

Elke cel voor HS-netkabels moet kunnen uitgerust worden met foutstroomverklikkers. Het type van 
verklikker en de detectiedrempel worden door de DNB bepaald. Als de installatie oorspronkelijk niet 
met zulk dispositief is uitgerust, moet het mogelijk zijn ze nadien ermee uit te rusten. 

De verklikkers moeten in bedrijf leesbaar zijn (ter plaatse en/of op afstand, volgens de aanduidingen 
van de DNB). 

6.2.2.5 HS-netkabeleindmoffen 

Bij voorkeur zijn de eindmoffen van hetzelfde type als dat gebruikt door de DNB. Indien dit niet het 
geval is, dient de netgebruiker de specifieke eindmoffen, de bijbehorende montagehandleiding en de 
nodige werktuigen te leveren, rekening houdend met de specificaties van de DNB. Bovendien moeten 
in dit geval een reserve-eindmof, de montagehandleiding ervan en de nodige werktuigen in de cabine 
beschikbaar zijn. 

6.2.2.6 Beveiligingsrelais 

De beveiligingsrelais moeten compatibel zijn met de vermogenschakelaar. 

6.2.2.7 Aandrijving van de HS-apparatuur van de cellen van de HS-netkabels 

Wanneer de HS-apparatuur van de cellen van de HS-netkabels elektrisch aangedreven wordt, moet 
het altijd mogelijk zijn deze toestellen met de hand te bedienen, met gesloten celdeuren, zelfs bij 
afwezigheid van hulpvoeding, en elke afstandsbediening te beletten. 

6.2.2.8 Anti-condensatie beveiliging 

Om de schadelijke effecten van condensatie in het compartiment kabelhoofd van het modulaire 
materieel en in de bedieningen van het RMU materieel tegen te gaan, worden maatregelen 
(verwarming) genomen binnen in de cellen, in functie van het risico. 

6.2.2.9 Synoptiek 

Een synoptiek, die conform is met de algemene regels vastgelegd in de aanvullende technische 
voorschriften van de DNB, is van toepassing op het schakelmaterieel onder metalen of isolerend 
omhulsel dat geen klare en directe kijk biedt op de schakelapparaten die het bevat en dat geen 
directe en ontegensprekelijke controle toelaat van hun positie (open, gesloten, aan de aarding, 
test…).  
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6.3 Elektrische beveiligingen 

6.3.1 Beveiliging tegen overstroom 

6.3.1.1 Principe 

De installatie van het materieel (barenstel, kabels, beveiligingsstroomtransformatoren, 
smeltveiligheden,.) moet ontworpen en beveiligd worden voor het geïnstalleerd vermogen (som van 
de vermogens van de transformatoren ). 

Elke transformator wordt beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting overeenkomstig art. 134 van 
het AREI. 

Inzonderheid in geval van een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden zal de 
keuze van de smeltveiligheden gebeuren in overeenstemming met de criteria van de normen NBN EN 
60420 en IEC 60787. 

De bijlagen 5 vermelden de gebruikelijke waarden van de toegekende stroomsterkten van de te 
gebruiken smeltveiligheden, in functie van het transformatorvermogen en de nominale spanning van 
het net, alsook de gegevens voor de beveiligingen door vermogenschakelaars met indirecte relais 

De beveiliging tegen overbelasting moet eveneens het abnormaal opwarmen van de smeltveiligheden 
beletten. 

Bijvoorbeeld, voor een transformator van 400 kVA met een primaire spanning van 5250 V (In = 44A) 
en een zekering (17,5 kV) van 80A, mag de toegelaten overbelasting 18% bedragen met materieel 
RMU (52A max). Onder dezelfde omstandigheden mag de overbelasting voor een zekering van 63A 
3% bedragen. 

De limiet van de toegelaten permanente stroom in de smeltveiligheden hangt af van het type/merk 
van de smeltveiligheden en van het type materieel waarin ze zijn geplaatst. De aanwijzingen van de 
fabrikant van het onderbrekingsmaterieel dienen gevolgd voor wat de keuze van de smeltveiligheden 
betreft, rekening houdend met de declassering. De limietwaarden voor de stroom in de 
smeltveiligheden worden als voorbeeld gegeven in hiernavolgende tabel: 

Toegekende stroom 
van de smeltzekering 
met een toegekende 

Maximale permanente stroom 
A 

spanning In van 
 17,5 kV 

A 
 

Smeltveiligheden in ruimtes die 
max 50W verlies toelaten per 
smeltveiligheid (typisch voor 
gescheiden ruimtes in RMU) 

Smeltveiligheden in ruimtes die max 
100W verlies toelaten per 

smeltveiligheid (typisch voor materieel 
zonder ruimtes in modulair systeem) 

10 7.4 10 
12.5 9.3 12.5 
16 11.9 16 
20 14.8 20 
25 18.5 25 

31.5 23 31.5 
40 29 40 
50 34 49 
63 43 60 
80 52 67 
100 65 84 

6.3.1.2 Individuele beveiliging van transformatoren 

Twee beveiligingswijzen kunnen worden toegepast: 
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a. Beveiliging tegen kortsluiting door een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met 
smeltveiligheden, beveiligd tegen overbelasting door een LS-vermogenschakelaar uitgerust met 
aangepaste thermische relais of door een andere methode overeenkomstig art 134 van het AREI 
(bv. ampère-metrisch relais, thermostaat gecombineerd met uitschakelspoel). De 
smeltveiligheden en de gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden moeten 
compatibel zijn. Deze beveiligingswijze is toegestaan voor transformatoren met een maximaal 
vermogen van 800 kVA als de dienstspanning gelijk is aan of hoger dan 10 kV (cfr. bijlagen 5) Er 
moet opgemerkt worden dat bepaalde uitrustingen niet toelaten het gamma van de hoge 
vermogens te dekken (≥ 400 kVA) wat ook het merk en het kaliber van de smeltveiligheid is.  

Het verdient aanbeveling over 3 reservesmeltveiligheden te beschikken in de cabine. 

In het geval van gebruik van een overbelastingbeveiliging bij middel van een LS 
vermogenschakelaar dient deze bereikbaar te zijn en door de DNB vergrendelbaar in open stand 
d.m.v. een hangslot. 

Opmerking: 

Om rekening te houden met de bijzonderheden van het net, kan de DNB in sommige gevallen 
deze beveiligingswijze beperken tot lagere waarden. 

b. Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting door een HS-vermogenschakelaar met indirecte 
relais uitgerust met een geïntegreerde autonome beveiligingsketen zonder externe voedingsbron. 

Deze beveiligingswijze is verplicht voor transformatoren met een vermogen van meer dan 800 
kVA (630 kVA als Un < 10 kV) maar ze kan ook worden toegepast voor gelijke of lagere 
vermogens, wanneer de kenmerken van de toestellen, inbegrepen die van de 
stroomtransformatoren, aan de thermische effecten van de kortsluitstroom weerstaan. 

Opmerking: 

De beveiliging door een HS-vermogenschakelaar met directe relais is niet toegestaan. 

Een actieve beveiliging die een hulpvoeding nodig heeft wordt alleen toegelaten met expliciet 
akkoord van de DNB. 

6.3.1.3 Algemene beveiliging 

Buiten de cabines van de DNB, waarborgt de algemene beveiliging:  

• de selectieve eliminatie van fouten in de installaties (zie § 6.3.1.4 & bijlagen 5.1 tot 5.3),  
• de beperking van het opgenomen vermogen overeenkomstig het aansluitingsvermogen, 
• de beperking van het opgenomen vermogen overeenkomstig de stroomafwaarts geïnstalleerde 

uitrustingen (AREI), 
• de bescherming tegen herinschakelingen (spanningsminima – zie 6.3.2.), 
• de beveiliging van de meetcel. 
• Onder aansluitingsvermogen verstaat men: het maximaal vermogen gestipuleerd in het 

aansluitingscontract, uitgedrukt in kVA, waarover de netgebruiker mag beschikken door middel 
van zijn aansluiting op het distributienet.  

• De afregeling van de overbelastingsbeveiliging zal aangepast worden aan de waarde van deze 
belasting als ze kleiner is dan de toegelaten overbelasting door de installatie. 

Indien de installatie slechts één transformator bevat, wordt zijn individuele bescherming (6.3.1.2) 
normaal uitgebreid tot de functie van algemene beveiliging. 

Een algemene beveiliging door een HS-vermogenschakelaar gekoppeld aan indirecte relais of uitgerust 
met een autonome beveiligingsketen zonder externe voedingsbron is in volgende gevallen verplicht: 

• het totaal geïnstalleerd vermogen is groter dan 800 kVA (630 kVA als Un < 10 kV),  
• het bestaan van een privé HS-net buiten het elektrische lokaal naar de transfo(s). 
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De algemene beveiliging is voorzien van een thermisch relais dat wordt verlood door de DNB en 
waarvan de afstelling wordt bepaald door de formule:  

Imax = aansluitingsvermogen x 1,1 / (√3 * Un) 

Wanneer de algemene beveiliging tevens de individuele beveiliging van een transformator verzekert 
moet de regeling beperkt worden tot de toegelaten overbelasting van de transformator als zijn 
vermogen lager is dan het aansluitingsvermogen. 

Het is noodzakelijk dat de algemene beveiligingsketen in zijn geheel geïnstalleerd wordt in de 
aansluitcabine, zelfs wanneer de functie overbelasting verzekerd wordt met een LS- 
vermogenschakelaar.  

6.3.1.4 Kenmerken van de toestellen ter beveiliging tegen overstroom door middel 
van HS-vermogenschakelaars 

6.3.1.4.1 Beveiligingsstroomtransformatoren 

Iprimair: volgens het vermogen van de transformator (individuele beveiliging) of volgens het 
aansluitingsvermogen in het geval van een algemene beveiliging van een installatie die uit 
verschillende transformatoren bestaat. 

Isecundair: volgens het type relais. 

Nauwkeurigheidsklasse: 10 P 10 minimum. 

Nauwkeurigheidsvermogen: afhankelijk van de beveiligingsstroombaan. 

Weerstand tegen stroom van korte duur (Ith, Idyn) volgens de kenmerken van het net ("Voorschriften 
van de DNB"). 

6.3.1.4.2 Indirecte relais 

Er moet uitsluitend gebruik gemaakt worden van door de DNB goedgekeurde beveiligingsrelais. 

Het geheel van de beveiliging, bestaande uit de eigenlijke beveiligingsrelais tegen overstroom en een 
of meerdere stroomtransformatoren, die de energie leveren voor het uitschakelen van de 
vermogenschakelaar door de stroomspoel, moet zonder externe voedingsbron werken. 

De uitschakelspoel moet een laag verbruik hebben en moet aangepast zijn aan de 
verzadigingstransformator(en).  

Het geheel van beveiligingsrelais, beveiligingsstroom-transformator, verzadigingstransformator en 
impedantie van de uitschakelspoel moet samenhangend zijn. 

Het beveiligingsrelais verzekert volgende functies:  

Type beveiliging Drempel (*) Bijzonderheid 
Fase I >> Onmiddellijk(**) Blokkering mogelijk op ∞ (**) 

 I > Vertraagd - 

Homopolair1 I0 >> Onmiddellijk(**) Blokkering mogelijk op ∞(**) 
(aardingsfout) I0 > Vertraagd Blokkering mogelijk op ∞ 

 

(*)  I >> : Beveiliging kortsluitingsfase 
 I > : Beveiliging overbelastingsfase 
 I0 >> : Homopolaire beveiliging kortsluiting 
                                                
1 In het document “voorschriften van de plaatselijke DNB” wordt aangegeven of de functie homopolair moet 

geactiveerd worden 
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 I0 > : Homopolaire beveiliging overbelasting 

(**) De gebruikte relais moeten een instelbare vertraging hebben daar het voor bepaalde 
toepassingen noodzakelijk is de vertraging te kunnen programmeren (door de plaatselijke 
netbeheerder te preciseren). 

Keuze van de tijd/stroomkenmerken: 

 Type curve Norm of formule 
1 Constante tijd IEC 60255-3 
2 Inverse tijd IEC 60255-3 
5 Inverse tijd, type R.I t=k/(0,339 – 0,236*(I>/I) 
6 Inverse tijd, RXIDG t=5,8 – 1,35*Ioge(I/k *I>) 

De fase- en homopolaire beveiligingen moeten op verschillende curven geregeld kunnen worden. 

De gebruikte curve en de regelingswaarden van de relais worden bepaald door de DNB. De toegang 
tot de regeling van het relais moet verzegeld zijn. 

6.3.1.4.3 Vermogenschakelaar uitgerust met een geïntegreerde autonome 
beveiligingsketen 

De vermogenschakelaar bevat de stroomopnemers, het beveiligingsrelais tegen overstroom en de 
uitschakelspoel. De gehele beveiliging werkt zonder externe voedingsbron. 

Het beveiligingsrelais heeft dezelfde kenmerken als deze vermeld onder punt 6.3.1.4.2. 

Korteduurstroom (Ith, Idyn): in overeenstemming met de karakteristieken van het net (voorschriften 
van de netbeheerder). 

6.3.1.5 Bijkomende beveiliging tegen brand 

Wanneer speciale voorzorgen tegen brandrisico nodig zijn, moet artikel 104.04.e van het AREI 
gevolgd worden evenals de normen en koninklijke besluiten vermeld in bijlage 1. 

6.3.2 Minimumspanningsbeveiliging  
Behoudens schriftelijke afwijking van de DNB, omwille van de aard van de installatie wordt de 
uitschakeling van de HS-beveiliging bij het uitvallen van de stroom voorzien. Deze beveiliging wordt 
gevoed door de vermogentransformator of door een hulpspanningstransformator. 

Deze voeding wordt beschermd door een vermogenschakelaar of door smeltveiligheden, die buiten elk 
HS-compartiment worden aangebracht. 

De minimumspanningsuitschakelspoel, geïntegreerd in de kring van de uitschakelspoel van de 
algemene beveiliging, is uitgerust met een regelbare vertraging, die onder de verantwoordelijkheid 
van de netgebruiker valt en de uitschakeling verzekert in maximum 3 seconden. 

Bij installaties met meerdere transformatoren wordt op de individuele HS-beveiligingstoestellen een 
minimumspanningsbeveiliging voorzien. 

Een systeem van automatische herinschakeling wordt aanbevolen. Het is onderworpen aan volgende 
voorwaarden: 

• vertraagde herinschakeling van minimum twee minuten na het terug onder spanning komen; de 
regeling van de vertraging zal uitgevoerd worden in overleg met de DNB; 

• automatische herinschakeling moet onmogelijk zijn in geval van uitschakeling door de HS-
beveiliging wegens overstroom, in geval van vrijwillige uitschakeling en in geval van manuele 
herinschakeling; 
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• als de installatie slechts één transformator bevat, wordt het nodige vermogen voor de 
herinschakeling geleverd door de klemmen van een spanningstransformator, die enkel en alleen 
daartoe wordt voorzien en die vóór de HS-beveiliging wordt geplaatst. Deze transformator moet 
aan de primaire zijde worden beveiligd door HS-H.O.V.-smeltveiligheden en door een 
lastscheidingsschakelaar van het railstel kunnen worden geïsoleerd; 

• als de installatie meerdere transformatoren bevat, gebeurt de herinschakeling ervan 
trapsgewijs. In dit geval wordt de eventuele spanningstransformator die het 
herinschakelingssysteem voedt, na de HS-meting geplaatst; 

• wanneer de installatie een gedecentraliseerde productie-eenheid bevat die parallel met het net 
van de DNB kan werken, moet men zich richten naar de voorschriften van par. 6.8;  

• een verwittigings- en informatiepaneel m.b.t. de werking van het herinschakelings-systeem 
moet goed zichtbaar zijn in de cabine. 

• Bij gebrek aan een automatisch herinschakelingssysteem kan de netgebruiker zijn installatie 
herinschakelen bij aanduiding van het terug aanwezig zijn van de spanning. 

6.4 Aarding 

De lokale HS-aardingselektrode heeft een spreidingsweerstand die beantwoordt aan de eisen van art. 
98 van het AREI.  

Volgende elementen worden via de beveiligingsstroombaan aan deze aarding verbonden: 

• de HS-massa, 
• de aardingsklem en eventueel de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren (min. 16 

mm² geel/groen), 
• de schermen van HS-kabels, 
• … 

De hoofdaardingsklem bevindt zich buiten de cellen en is gemakkelijk bereikbaar. 

Bovendien voldoet de installatie aan het AREI (art. 99), waardoor in het bijzonder de verspreiding van 
gevaarlijke potentialen en het ontstaan van gevaarlijke stap- en contactspanningen worden vermeden. 

6.5 Vermogentransformatoren 

6.5.1 Algemeenheden 
De transformatoren beantwoorden aan de van kracht zijnde normen (zie eveneens § 2.3.). De 
karakteristieken van de primaire elektrische voeding worden, op vraag van de netgebruiker, door de 
DNB meegedeeld. Alleen transformatoren type CC’ met beperkte verliezen volgens de norm EN 60 076 
of lager worden aanvaard in geval van facturatie op basis van meting in laagspanning. Elke 
transformator, met bouwjaar na 1998, dient noodzakelijk van het type CC’ met beperkte verliezen te 
zijn of lager. 

De plaatsing van de transformatoren met een individueel vermogen groter dan 1000 kVA is 
onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de DNB, rekening houdend met het probleem van de 
inschakelstroom (spanningsdip en selectiviteit van de beveiligingen op het net van de DNB). 

Ieder toestel moet uitgerust zijn met een spanningsregelaar (of met een apparaat dat voor de droge 
transformatoren dezelfde functie vervult) met vijf standen per stap van 2,5%. (0, ± 2,5%, ± 5% 
tenzij anders opgegeven door de DNB). 

De DNB kan een transformator met dubbele primaire spanning met commutator opleggen als de 
mogelijkheid bestaat dat de spanning van het net waarop de cabine is aangesloten binnen afzienbare 
tijd zal evolueren. 

De kenplaat moet zelfs bij toestellen onder spanning veilig leesbaar zijn. 
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De primaire wikkeling is in driehoek geschakeld. De isolatiespanning is 17,5 kV behoudens 
andersluidende aanwijzingen van de DNB. 

Per transformator wordt er aan de L.S.-zijde een veiligheidsonderbreking voorzien. 

De transformator moet zo geplaatst worden, dat de spanningsregelaar gemakkelijk bereikbaar is. 

Als de gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden of de vermogenschakelaar met 
de transformator door een kabel conform de norm NBN C 33-323 verbonden zijn, moet deze kabel 
een scherm hebben met een doorsnede van minimum 16 mm² Cu. Dit scherm wordt door middel van 
geleiders van minimum 16 mm² Cu met de aarding verbonden. De doorsnede van de kern van deze 
kabel is aangepast aan de belasting en aan het kortsluitvermogen met een minimum van 25 mm² Cu 
wanneer de beveiliging door een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smetveiligheden wordt 
verzekerd en met een minimum van 50 mm² Cu wanneer de beveiliging door een 
vermogenschakelaar wordt verzekerd. 

Bij hergebruik van een occasietransformator, moet een certificaat van olieanalyse aan de DNB 
voorgelegd worden dat aantoont dat het PCB/PCT-gehalte van de olie onder de 500 ppm ligt. 

6.5.2 In olie gedompelde transformatoren 
De met olie gevulde driefasige transformatoren beantwoorden in het bijzonder aan de NBN HD 428.1 
laatste editie. Deze norm stelt meerdere varianten voor inzake verliezen. De C-C’-combinatie van de 
tabellen II en III wordt opgelegd om rekening te houden met de financiële impact van de verliezen, in 
het kader van het rationele energiegebruik en teneinde de geluidshinder tot een minimum te 
beperken. 

In principe zijn de HS-aansluitklemmen van de transformator van het inplugbare type (NBN EN 
50180), de aansluitkabels zijn uitgerust met inplugbare stekkers met scherm, de 
laagspanningsklemmen zijn voorzien van een bescherming tegen directe aanraking (IPXX-B). 

In het tegenovergestelde geval zal de beveiliging tegen rechtstreekse aanraking gebeuren door middel 
van hindernissen. 

Lijst C-C’ van de tabellen II en III van de NBN HD 428.1 S1, laatste editie 

Toegekend Lijst C Lijst C’ Kortsluit- 
vermogen 

kVA 
Pk 
W 

P0 

W 
LWA 

dB 
impedantie 

% 
50 875 125 47  
100 1475 210 49  
160 2000 300 52  
250 2750 425 55 4 
400 3850 610 58  
630 5400 860 60  
630 5600 800 60  
800 7250 950 62  
1000 9500 1100 63 6 

Pk = verliezen te wijten aan de belasting 
P0 = nullastverliezen 
LWA = akoestisch vermogenniveau 

6.5.3 Droge transformatoren 
De driefasige transformatoren van het droge type die aan de norm NBN HD 538.1, laatste editie, 
beantwoorden, dienen eveneens aan de waarden van de volgende tabel te beantwoorden: 
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Um 
kV 

Toegekend 
vermogen 

kVA 

Pk
(1) 

W 
Po 
W 

LWA 
dB 

Kortsluit-
impedantie 

% 

 
 

17,5 

100 
160 
250 
400 
630 

1 750 
2 500 
3 450 
4 900 
6 900 

360 
490 
660 
970 

1 270 

51 
54 
57 
60 
62 

 
4 

 800 
1 000 

9 400 
11 000 

1 400 
1 650 

64 
65 

 
6 

(1) Deze waarden zijn berekend op basis van een referentietemperatuur van 120°C en een 
toegekende spanning (tussenliggend niveau van de spanningsregeling) in IP00-uitvoering 
(zonder beschermend omhulsel). 

De beveiliging tegen directe aanraking gebeurt door hindernissen.  

De droge transformatoren zijn uitgerust met een beveiliging die de transformator uitschakelt wanneer 
zijn hoogst toegelaten temperatuur is bereikt. Deze uitschakeling mag gebeuren langs de LS-kant van 
de transformator.  

6.6 Meting 

6.6.1 Algemeenheden 
De meetinstallatie die dient voor de facturatie van de energie behoort toe aan de DNB. Ze wordt 
geplaatst volgens de modaliteiten opgegeven door de DNB, bij voorkeur in de cabine waar de 
verbinding met het net gebeurt. Indien dit niet mogelijk is zijn de voorwaarden vermeld in 4.2.1 van 
toepassing. 

De DNB bepaalt de karakteristieken waaraan de meettransformatoren moeten beantwoorden en keurt 
ze goed op basis van de typeproefrapporten en kwaliteitscontrole systemen. Indien de evolutie van de 
belasting het vereist, worden de meettransformatoren vervangen om aan de gestelde eisen te 
voldoen. 

De telling gebeurt in HS of in LS volgens de modaliteiten vermeld in het technisch reglement bepaald 
door de bevoegde gewestelijke instantie. Hetzelfde geldt voor de geëiste nauwkeurigheid. 

Zonder gerechtvaardigde toestemming van de DNB is het nauwkeurigheidsvermogen 15 VA voor de 
TP’s en 5 VA voor de TI’s. 

6.6.2 Meting onder HS 

6.6.2.1 Meetcel verbonden aan de teller 

Ze bevat de stroom- en spanningstransformatoren. Zij bevindt zich stroomafwaarts van de algemene 
HS-beveiliging van de cabine waar de verbinding met het net gebeurt. Ze bezit dezelfde kenmerken 
m.b.t. de boogvastheid als het schakelbord. 

6.6.2.2 Meettransformatoren 

De meettransformatoren, TI (stroomtransformator) en TP (spanningstransformator) mogen de 
elektrische karakteristieken van de cellen niet verminderen. De verslagen van de individuele 
nauwkeurigheidstesten moeten ten laatste bij de indienststelling aan de DNB voorgelegd worden. 

De constructeur van de cellen moet deze leveren en installeren, en de gebruiker moet ze aansluiten 
langs de LS-zijde, de aarding van de klemmen s2 inbegrepen. De eigendom van de 
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meettransformatoren wordt bepaald door het technisch reglement van de distributie, opgesteld door 
de bevoegde gewestelijke instantie. 

De netgebruiker draagt de kosten van wijziging en/of herstelling van de meettransformatoren inclusief 
de logistieke aspecten. 

De meetcel is enkel toegankelijk voor de DNB. 

De meettransformatoren mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de meting die dient 
voor de facturatie van de energie, behalve in geval van expliciet akkoord van de DNB. 

Ze worden zo opgesteld dat de kenplaat gemakkelijk afleesbaar is en dat de klemmenaansluitingen 
van primair en secundair controleerbaar zijn. 

De primaire en de secundaire worden door de gebruiker aangesloten volgens de regels van goed 
vakmanschap en volgens de 3-wattmeter methode, waarvan een voorbeeld van aansluiting in bijlage 
3 wordt getoond. Het elektrisch schema moet nageleefd worden (door samenvoeging in de twee 
kabels van de spanningsketen en de stroomketen), alsook de relatieve inplantingen en de 
kleurencodes.  

De aansluiting van de primaire wikkelingen van de spanningstransformatoren worden zonder 
tussenschakeling van een onderbrekingssysteem of van smeltveiligheden aangesloten. De secundaire 
kant wordt beveiligd door HOV zekeringen. 

De DNB kan op aanvraag aan de gebruiker de kabels nodig voor de verbinding van de secundaire van 
de meettransformatoren tot op de plaats voorzien voor de meters met een reserve van minimum 1 m 
leveren. Deze verbinding moet ononderbroken zijn (zonder verbindingen, noch tussenliggende 
klemmen) en verwezenlijkt worden door de netgebruiker overeenkomstig de art. 122 en 123 van het 
AREI. 

Kabels type LIYY te voorzien: 

Elektrische lengte van de kabel TP TI 

< 8 m (minimum 3 m) 4 x 2,5 mm² Cu 6 x 2,5 mm² Cu 

≥ 8 m (maximum 18 m) 4 x 2,5 mm² Cu 6 x 4 mm² Cu 

De unieke transformatorverhouding van de TI’s wordt gekozen tussen de 4 gestandardiseerde TI’s  
(primaire/secundaire: 50/5, 125/5, 250/5, 500/5) waarvan het kaliber juist hoger is dan de 
 waarde gevonden met behulp van de volgende formule:  

Primair kaliber = 
)(3

1000
voltinningDienstspanx

xV
 

waarin V (uitgedrukt in kVA) het grootste van de volgende vermogens weergeeft:aansluitings-
vermogen of totaal geïnstalleerd vermogen aan vermogentransformatoren. 

De unieke transformatorverhouding van de TP’s (Un/√3 door 110/√3) is gekozen in functie van de 
dienstspanning van het net en van de dichtsbijgelegen nominale spanning onder de volgende 5500V, 
6600V,11000V en 15400V. 

In geval een evolutie van de dienstspanning voorzien wordt in het aansluitingscontract worden TP’s 
voorzien met een dubbele verhouding. De dubbele verhouding wordt dan vastgelegd in de bijkomende 
voorschriften van de DNB.  

6.6.2.3 Meetopstelling 

De uitgeruste meetopstelling wordt geleverd door de DNB. 

De meetopstelling wordt opgesteld: 
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• zodanig dat de aflezing van de indexen gemakkelijk kan gebeuren, 
• op een effen wand, die het gewicht van de meetgroep kan dragen, 
• buiten de volume van genaakbare delen (ref. art. 28.01 AREI). 

6.6.3 Meting onder LS 
Wanneer de meting in LS gebeurt worden de stroomtransformatoren (2 bij 230V en 3 bij 400V) ter 
beschikking gesteld door de netgrebruiker volgens de voorschriften van het technisch reglement en zo 
dicht mogelijk bij de LS-klemmen van de vermogentransformator geplaatst, eventueel in een kast 
buiten de cel, volgens de voorschriften van de DNB. 

De aansluitklemmen van de meettransformatoren worden ontoegankelijk gemaakt door vergrendeling 
en worden verzegeld. 

De transformatoren worden opgesteld en aangesloten volgens het schema in bijlage 4. 

De in § 6.6.2.2. aangegeven kabelsecties in geval van HS-meting zijn eveneens van toepassing voor 
aansluiting van LS-metingen. 

6.6.4 Teleopname 
Om de meetgroep van op afstand te kunnen aflezen, dient de netgebruiker een aansluiting te voorzien 
op een telecommunicatienetwerk. Deze aansluiting kan vervangen worden door een GSM volgens de 
overeenkomstige specifieke voorschriften van de DNB en met zijn akkoord. 

6.6.5 Invloed van de frequentie van de gecentraliseerde telebesturing 
De DNB deelt de gebruiker de frequentie mee van de lokaal gebruikte gecentraliseerde telebesturing, 
meer bepaald voor de omschakeling van de tarifering. Men moet rekening houden met de 
voorschriften van de BFE m.b.t. de bepaling van de grootte van de condensatorbatterijen opdat deze 
niet zouden interfereren met de signalen van de DNB. 

6.7 Hulpvoeding 

Alle inrichtingen, die bij het wegvallen van de normale voeding, de volledige installatie van de 
netgebruiker of een gedeelte ervan kunnen overschakelen op een hulpbron, dienen vooraf door de 
DNB te worden goedgekeurd. 

In dit geval moeten de nodige mechanische en elektrische vergrendelingen worden voorzien om elke 
terugvoeding naar de HS-voedingspost en het HS- en LS-net van de DNB uit te sluiten. 

Het automatisch omschakelmechanisme moet onderworpen zijn aan een bijzondere aanvaarding door 
een erkend organisme. In geval van een speciale afspraak voor noodvoeding, worden de bijkomende 
technische voorschriften geleverd door de DNB.  

6.8 Gedecentraliseerde productie 

Wat de parallelle werking van productie-installaties met het net van de DNB betreft, dient men 
rekening te houden met de documenten van de BFE: 

• C10/11 van 07.05.2002: "Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde 
productie-installaties die in parallel werken met het distributienet", 

• C10/13 van 13.06.2000: “Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde 
fotovoltaïsche productie-installaties < 15 kW die parallel werken met het distributienet”, 

• C10/14 (van 04.02.2002): “Kwaliteitsindicatoren, beschikbaarheid van de toegang tot het 
distributienet”. 
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6.9 Afzonderlijke voeding 

De schakelingen in het interne net van de netgebruiker mogen geen aanleiding geven tot een 
parallelschakeling van de verschillende voedingen van de netbeheerder(s). 

Indien op vraag van de netgebruiker en met het akkoord van de DNB twee verschillende HS-
voedingen in de cabine aankomen, of indien er door het feit van de samenstelling van het net van de 
netgebruiker een mogelijkheid bestaat om een parallelschakeling met het net van de netbeheerder tot 
stand te brengen, moeten de nodige mechanische en elektrische vergrendelingen voorzien worden, 
om iedere kans op parallelschakeling op initiatief van de netgebruiker uit te sluiten. 
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BIJLAGE 1 
NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN EN NORMEN WAARAAN DE 
ELEKTRICITEITSCABINES MOETEN VOLDOEN 

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) 
Technisch reglement voor de distributie van elektriciteit opgesteld door de bevoegde gewestelijke instanties  
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) 
Code voor het welzijn op het werk 
Normen Titel 

NBN EN 50172 Veiligheidsverlichting 
NBN 449 Transformatorstations voor abonnees aangesloten op een 

hoogspanningsnet  
NBN C 03-617-1 Grafische symbolen voor elektrische schema’s 
NBN C 06-301 
IEC 60695-2-1 

Proeven betreffende brandrisico's - Deel 2: beproevingsmethoden-Afdeling 
1: 
Gloeidraadproef en leidraad 

NBN EN 60529 
IEC 60529 

Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-Code) 

NBN C 33-323 Energietransportkabels met geëxtrudeerde massieve diëlektrische isolatie 
op basis van scheikundig vernet polyethyleen voor toegekende spanningen 
van 15, 20, 30 en 36 kV 

NBN EN 60076-1+A11 
IEC 60076-1 

Vermogentransformatoren 
Deel 1: Algemeenheden 

NBN EN 60076-2 
IEC 60076-2 

Deel 2: Temperatuurverhogingen 

NBN C 52-103 Deel 3: Isolatieniveaus en diëlektrische proeven 
NBN C 52-104 Deel 4: Aftakkingen en verbindingen 
NBN C 52-105 Deel 5: Kortsluitvastheid 
NBN C 52-401 Toepassingsleidraad voor vermogentransformatoren 
NBN C 52-726 
HD464 S1+A2+A3 
IEC 60726+A1 

Droge energietransformatoren 

NBN HD 348 S6+S7 
IEC60056+A1+A2+A3 

Wisselstroomvermogenschakelaars voor hoogspanning  

NBN HD 428.1 S1+A1 
 

Oliegevulde driefasige distributietransformatoren 
Deel 1: Algemene voorschriften 

NBN EN 60694 
IEC 60694 

Gemeenschappelijke bepalingen voor HS-materieel 

NBN HD 538.1 S1+A1 Droge driefasige distributietransformatoren - Deel 1: algemene 
voorschriften 

NBN EN 60129 
IEC 60129 

Wisselstroomscheiders en- aarders voor hoogspanning 

NBN EN 60265-1 
IEC 60265-1+A1+A2 

HS- schakelaars 
Deel 1: voor een toegekende spanning Un > 1 kV en < 52 kV 

NBN EN 60282-1+A1+A2 
IEC 60282-1+A1+A2 

HS- smeltveiligheden 
Deel 1: stroombegrenzende smeltveiligheden 

NBN EN 60420 
IEC 60420 

Schakelaar-smeltveiligheidcombinaties voor hoogspanning 

NBN EN 60298 
IEC 60298+A1 

Metaalomsloten HS- schakelmaterieel voor een toegekende spanning 
Un > 1 kV en ≤ 52 Kv 

HD 380 S2 
IEC 60587 

Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical 
insulating materials used under severe ambient conditions 

HD 214 S2 
IEC 60112 

Method for determining the comparative and the proof tracking indices of 
solid insulating materials under moist conditions. (Kruipstroomvastheid) 

NBN EN 60255-3 
IEC 60255-3 

Elektrische relais - Deel 3: Meetrelais en beschermingsinrichting met een 
enkel input voeding hoeveelheid met afhankelijke en onafhankelijke tijd. 

IEC 60466+A1 Geïsoleerde omsloten wisselstroomhoogspanningsmaterieel voor een 
toegekende spanning > 1 kV en ≤ 38 kV 
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IEC 60932 
 

Aanvullende specificaties voor omsloten materieel van 1 kV tot 72,5 kV 
bestemd voor gebruik onder strenge weersomstandigheden 

NBN EN 61243-1 
IEC 61243-1+A1 

Werken onder spanning - Spanningsaanduiders - Deel 1: Capacitieve 
aanduiders te gebruiken voor wisselstroomspanningen > 1 kV 

NBN EN 61243-5 Werken onder spanning - Spanningsaanduiders - Deel 5: 
Spanningsaanduiderssysteem (VDS) 

NBN HD 637 S1 Elektrische installaties waarvan de nominale spanning groter is dan
1 kV wisselstroom 

IEC 60309-2 Stopcontacten voor industrieel gebruik 
Deel 2: Regels van dimensionele vervangbaarheid voor toestellen met 
assen en holten 

NBN EN 60071-1+2 
IEC 60071-1 en 2 

Coördinatie van de isolatie 
Deel 1: Definities, principes en regels 
Deel 2: Toepassingsgids 

NBN EN 50180 
(+ corrigendum) 

Geïsoleerde doorvoeringen voor onderdompelde distributietransformatoren 

NBN EN 61330 
IEC 61330 

Geprefabriceerde onderstations voor HS/LS 

IEC 60787 Application guide for the selection of fuse-links of high-voltage fuses for 
transformer circuit application  

 

IEC (EN) standards in the field of Electromagnetic Compatibility (EMC): Limits of emissions 
 Limitation of harmonics Limitation of voltage fluctuation and flicker 

Small equipment of 
large diffusion ≤ 16 A 
in LV 

IEC 61000-3-2 and EN 61000-3-2  
EMC 
Part 3: Limits 
Section 2: Limits for harmonic current 
emissions (equipment input current up to 
and including 16 A per phase) 

IEC 61000-3-3 and EN 61000-3-3 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 3: Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in L-V supply 
systems for equipment with rated current 
up to and including 16 A per phase 

Equipment > 16 A in 
LV 

IEC/TS 61000-3-4 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 4: Limitation of emission of 
harmonic currents in L-V power supply 
systems for equipment with rated current 
greater than 16 A 

IEC/TR2 61000-3-5 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 5: Limitation or voltage 
fluctuations and flicker in L-V power 
supply systems for equipment with rated 
current greater than 16 A 

Industrial equipment 
for MV and HV 
connection 

IEC/TR3 61000-3-6 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 6: Assessment of emission limits 
for distorting loads in MV and HV power 
systems – Basic EMC publication 

IEC/TR3 61000-3-7 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 7: Assessment of emission limits 
for fluctuating loads in MV and HV power 
systems – Basic EMC publication 

Wat de brandbeveiliging betreft, moeten deze voorschriften naargelang het geval aangevuld worden 
met de volgende normen en Koninklijke Besluiten: 

NBN C 18-200 Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen voor 
elektriciteitstransformatie 

NBN S 21-201 Brandbeveiliging in de gebouwen – Terminologie 
NBN S 21-202 Brandbeveiliging in de gebouwen – Hoge en middelhoge gebouwen - 

Algemene eisen 
NBN S 21-203 Brandbeveiliging in de gebouwen – Reactie bij brand van de materialen 

- Hoge en middelhoge gebouwen 
NBN S 21-204 Brandbeveiliging van de gebouwen – Schoolgebouwen - Algemene 

eisen en reactie bij brand 
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NBN S 21-205 Brandbeveiliging in de gebouwen – Hotel en gelijkaardige inrichtingen - 
Algemene eisen 

Koninklijk Besluit van 
12.03.1974 

"Koninklijk Besluit tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de 
rustoorden voor bejaarden moeten voldoen” 

Koninklijk Besluit van 
06.11.1979 

“Koninklijk Besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging 
tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen”  

Koninklijk Besluit van 
19.12.1997 
(B.S. van 30.12.1997) 

“Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen" 

Wat de bescherming van het leefmilieu betreft zijn volgende voorschriften van toepassing volgens de 
plaats van inplanting: 

 

Décret Wallon Plan Wallon des déchets 
Vlarem Richtlijnen  

BIM (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  

Deze lijst werd bijgewerkt in 2001. Er dient rekening gehouden met de documenten die deze van 
onderhavige lijst vervangen als gevolg van het verschijnen van nieuwe EN normen. 
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BIJLAGE 2 
EENDRAADSCHEMA’S 

Voorbeelden van eendraadschema's zijn hierna getekend. Andere inplantingen van goedgekeurd 
materieel kunnen afwijken van de voorbeelden. 

Ze worden gegeven in functie van het type van meting en van het aantal transformatoren. 

Fig. 1 LS-meting en 1 transformator (beveiligd door gecombineerde lastscheidingsschakelaar met 
smeltveiligheden) 

Fig. 2 LS-meting en 1 transformator (beveiligd door vermogenschakelaar) 
Fig. 3 LS-meting en 2 of 3 transformatoren (voorbeeld met 2 transformatoren beveiligd door 

gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden en 1 transformator 
beveiligd door vermogenschakelaar) 

Fig. 4 HS-meting en 1 transformator 
Fig. 5 HS-meting en 2 of 3 transformatoren. Indien een HS-meting en 2 of 3 transformatoren 

geïnstalleerd zijn, is een algemene beveiliging met vermogenschakelaar en indirecte 
beveiliging verplicht. 

Fig. 6 HS-meting en vanaf 4 transformatoren. Bij 4 of meer te voeden transformatoren is de 
algemene beveiliging met vermogenschakelaar en indirecte beveiliging verplicht. 

 

Legende: symbolen volgens norm NBN C03-617-1 
(voor de apparatuur aangeduid in de ééndraadschema's) 

 Vergrendelsysteem tussen twee apparaten  
 Mechanische afhankelijkheid tussen twee apparaten  
 Elektrische afhankelijkheid tussen twee apparaten 
 Limieten tussen cellen of functies  
K cel of functie lastscheidingsschakelaar vertrek of aankomst kabel  

T cel of functie gecombineerde lastscheidingsschakelaar met 
smeltveiligheden  

D cel of functie vermogenschakelaar 
M cel of meetfunctie 
B cel of functie verbinding kabel-barenstel 

 Lastscheidingsschakelaar met aardingsscheider 
 Eind van netkabel 
 Scheider 
 Gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden en  

 aardingsscheider 
 Vermogenschakelaar 
 Indirecte beveiliging (stroomtransformatoren en beveiligingsrelais) 
 Vermogentransformator 
 LS-stroommeettransformatoren 
  HS-stroommeettransformatoren 
  HS-spanningsmeettransformatoren 
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FIG.1 METING LS EN 1 TRANSFORMATOR 

FIG.2 METING LS EN 1 TRANSFORMATOR 
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FIG.3 METING LS EN 2 OF 3 TRANSFORMATOREN 

 

FIG.4 METING HS EN 1 TRANSFORMATOR 
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FIG.5 METING HS EN 2 OF 3 TRANSFORMATOREN 

 

FIG.6 METING HS VANAF 4 TRANSFORMATOREN 
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BIJLAGE 3: METING HS: PRINCIPESCHEMA 
« DRIEWATTMETERMETHODE » 
1 

                                                
 
 
 
 

P1

P2

S2

S1

S2

S1

P1

P2

S2

S1

S2

S1

P1

P2

S2

S1

S2

S1

L1 S1 S2 L2 S1 S2 L3 S1 S2 N

L1

L2

L3

Blauw
Bruin

Grijs

Bruin-Zwart

Bruin

Grijs

Grijs-Zwart

Rood

Rood-Zwart

Rood

Nota: altijd klemmen P1 aangesloten kant net, de relatieve posities van de secundaire klemmen S1 & S2 kant P1 en P2 (keuze te laten aan bouwer van de cel om de aansluiting van de LS 
te vergemakkelijken).De 6 synoptische borden zijn zichtbaar vanuit de voorkant van de cel (indien nodig door het kleven van dubbels van deze panelen). 
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BIJLAGE 4 
METING LS: PRINCIPE SCHEMA 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

 

2W 2V 2U N 
1W 1V 1U 

P1 P1 

P2 

3N, 400 

L2 
L3 

L1 

P1 

P2 

 Vermogentransformator 

Stroomtransformator 

Verzegelbaar 
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BIJLAGE 5.1 

BEVEILIGING TEGEN OVERSTROOM 
Nominale spanning van het net: 5 & 6 kV – Dienstspanning 5 tot 7,2 kV(*) 

De installatie bevat slechts één transformator 

Transformator 
Gecombineerde 

lastscheidingsschakelaar met 
HS-smeltveiligheden 

HS-vermogenschakelaar met onrechtstreeks 
relais (al dan niet geïntegreerd) 

P In 
Primair 

Beveiliging 
tegen 

kortsluiting 
Ir

(1) 

Beveiliging 
tegen 

overbelasting 

Instellingen: 
Beveiliging tegen overstromen 

kVA A A  Ogenblikkelijke uitschakeling: 6 x In * (2) 
50 4,8 16 Met LS Vertraagde uitschakeling: 
100 9,6 20/25 (3) vermogen- Curve met constante tijd: 
160 15,4 32 schakelaar 1,1 x In * 
250 24,0 40/50 (3) of andere 0,3 sec 
315 30,3 63 (AREI art. 134) Curve met inverse tijd: 
400 38,5 63/80 (3)  curve en instelling te kiezen in akkoord  
500 48,2 80/100 (3)  met de DNB 
630 60,7 100  Homopolaire beveiliging 
800 77,0   Volgens de “Voorschriften van de DNB” 
1000 96,3    

1250 120,4   * In heeft betrekking op het 
transformatorvermogen  

1600 154,1    
- -   (DNB raadplegen) 

 

(*) Geharmoniseerde primaire spanningen van de transformatoren: 5200V, 6200V, 6300V, 6600V, 6750V  

(1) Toe te passen waarde voor de smeltveiligheden gecombineerd met apparaten onder omhulsel die conform 
zijn met de voorschriften van de DNB onder voorbehoud van de beperkingen van het materieel en deze vermeld 
in § 6.3.1. 

(2) Voor de beveiliging van een droge transformator mag de ogenblikkelijke uitschakeling, in bepaalde gevallen 
worden ingesteld op een waarde hoger dan 6 x In, maar zij mag in geen geval 8,5 x In overschrijden, behoudens 
afwijking toegestaan geval per geval door de DNB, rekening houdend met de structuur van de opwaartse 
netbeveiligingen. 

(3) De keuze van de waarde is gebonden aan de nominale spanning van het net, het hoogste kaliber voor de lage 
spanningen en de laagste waarde voor de hoge spanningen. 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 131 van 230

BIJLAGE 5.2 

BEVEILIGING TEGEN OVERSTROOM 
Nominale spanning van het net: 11 kV – Dienstspanning 10 tot 12,3 kV(*) 

De installatie bevat slechts één transformator 

Transformator 
Gecombineerde 

lastscheidingsschakelaar met 
HS-smeltveiligheden 

HS-vermogenschakelaar met onrechtstreeks 
relais (al dan niet geïntegreerd) 

P In 
Primair 

Beveiliging 
tegen 

kortsluiting 
Ir

(1) 

Beveiliging 
tegen 

overbelasting 

Instellingen: 
Beveiliging tegen overstromen 

kVA A A  Ogenblikkelijke uitschakeling: 6 x In * (2) 
50 2,6 10 Met LS Vertraagde uitschakeling: 
100 5,3 10/12,5 (3) vermogen- Curve met constante tijd: 
160 8,4 20 schakelaar 1,1 x In * 
250 13,1 25/32 (3) of andere 0,3 sec 
315 16,6 32 (AREI art 134) Curve met inverse tijd: 
400 21,0 40  curve en instelling te kiezen in akkoord  
500 26,3 50  met de DNB 
630 33,1 63  Homopolaire beveiliging 
800 42,0 80  Volgens de “Voorschriften van de DNB” 
1000 52,5    

1250 65,7   * In heeft betrekking op het 
transformatorvermogen  

1600 84,1    
- -   (DNB raadplegen) 

 

(*) Geharmoniseerde primaire spanningen van de transformatoren: 10600V,11400V, 12300V  

(1) Toe te passen waarde voor de smeltveiligheden gecombineerd met apparaten onder omhulsel die conform 
zijn met de voorschriften van de DNB onder voorbehoud van de beperkingen van het materieel en deze vermeld 
in § 6.3.1. 

(2) Voor de beveiliging van een droge transformator mag de ogenblikkelijke uitschakeling, in bepaalde gevallen 
worden ingesteld op een waarde hoger dan 6 x In, maar zij mag in geen geval 8,5 x In overschrijden, behoudens 
afwijking toegestaan geval per geval door de DNB, rekening houdend met de structuur van de opwaartse 
netbeveiligingen. 

(3) De keuze van de waarde is gebonden aan de nominale spanning van het net, het hoogste kaliber voor de lage 
spanningen en de laagste waarde voor de hoge spanningen. 
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BIJLAGE 5.3 
BEVEILIGING TEGEN OVERSTROOM 

Nominale spanning van het net: 15 kV – Dienstspanning 13 tot 16 kV(*) 

De installatie bevat slechts één transformator 

Transformator 
Gecombineerde 

lastscheidingsschakelaar met 
HS-smeltveiligheden 

HS-vermogenschakelaar met onrechtstreeks 
relais (al dan niet geïntegreerd) 

P In 
Primair 

Beveiliging 
tegen 

kortsluiting 
Ir

(1) 

Beveiliging 
tegen 

overbelasting 

Instellingen: 
Beveiliging tegen overstromen 

KVA A A  Ogenblikkelijke uitschakeling: 6 x In * (2) 
50 1,9 10 Met LS Vertraagde uitschakeling: 
100 3,9 10 vermogen- Curve met constante tijd: 
160 6,2 16 schakelaar 1,1 x In * 
250 9,6 20 of andere 0,3 sec 
315 12,1 25 (AREI art 134) Curve met inverse tijd: 
400 15,4 32  curve en instelling te kiezen in akkoord  
500 19,3 40  met de DNB 
630 24,3 50  Homopolaire beveiliging 
800 30,8 63  Volgens de “Voorschriften van de DNB” 
1000 38,5    

1250 48,2   * In heeft betrekking op het 
transformatorvermogen  

1600 61,7    
- -   (DNB raadplegen) 

 

(*) Geharmoniseerde primaire spanningen van de transformatoren: 15375V  

(1) Toe te passen waarde voor de smeltveiligheden gecombineerd met apparaten onder omhulsel die conform 
zijn met de voorschriften van de DNB onder voorbehoud van de beperkingen van het materieel en deze vermeld 
in § 6.3.1. 

(2) Voor de beveiliging van een droge transformator mag de ogenblikkelijke uitschakeling, in bepaalde gevallen 
worden ingesteld op een waarde hoger dan 6 x In, maar zij mag in geen geval 8,5 x In overschrijden, behoudens 
afwijking toegestaan geval per geval door de DNB, rekening houdend met de structuur van de opwaartse 
netbeveiligingen. 

 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 133 van 230

DOORSNEDE BB 

3080 .

12
3 . 

A A

C

C

73 .

54
0 .

80 
.

3000 .

22
30 

900 . 
12
0 .

3000 .

2600 . 200 .

676 . 
50 . 

200 . 

600*800

17
2 .

140 .

Detail vloertegel 

 

DOORSNEDE CC

porte

2700 .

13
20 

22
30 

 

DOORSNEDE AA

B B

1400 .

1048 .

11
80 

960 .

h 1320

12
32 

1260 .

1080 . 500 .

1215 .

2940 .

2800 .

25
00 

270
0 .

 

CABINE IN BETON 

VOORBEELD 

BIJLAGE 6.1 
 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 134 van 230

 

A A

B

B

1,9
0 
m 

geperforeerde opening
over heel de omtrek
van de cabine

 

 Doorsnede BB

800 .

1930 .

570 .

570 .

14
90 
.

22
41 
.

21
10 
.

 

 

2,
01 
m

70 .

1215 

2225 

800 .220 . 

740 .1160 
340 . 

1160 
160 .

3560 .

1240 

15
65 

15
00 

33
0 .

72
0 .

50
0 .

39
0 .

1010 1020 afsluitplaat 

ventilatierooster 
39*27.5 opening 

149*80

versterkend hoekbeslag 
 50 / 50 

 

CABINE IN POLYESTER 

VOORBEELD 

BIJLAGE 6.2 

 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 135 van 230

BIJLAGE 7 

TER PLAATSE GEMONTEERDE INSTALLATIES 

De ter plaatse gemonteerde installaties worden niet meer aanvaard voor nieuwe cabines en worden 
alleen nog toegelaten in het kader van de afwijking voorzien in § 1.1 Algemeenheden. 

In dit geval moet de IP-graad van de bestaande cellen aangepast worden aan deze opgelegd door het 
AREI voor de cellen van de uitbreiding. 

Raamwerk en cellen 

De opstelling van de cellen wordt in gezamenlijk overleg tussen de DNB en de netgebruiker bepaald. 

De cellen moeten nog ruimte laten voor een bedieningsgang met een minimale breedte van 1,20m, 
die een logische opstelling mogelijk maakt alsmede een veilige en ergonomische bediening en 
onderhoud.  

De cellen hebben de volgende minimumafmetingen: 

• Hoogte: 2,30 m  
• Diepte: 1,00 m  
• Breedte: 1,00 m (as tot as) 
•   0,80 m voor de meetcel 

De achter- en buitenwanden van de cellen reiken tot minimum 250 mm boven het hoogste punt van 
de rails. De hoogte van de scheidingswanden tussen de cellen reikt tot aan de voet van de 
steunisolatoren van de rails. 

De scheidingswanden tussen de cellen bestaan uit massieve materialen. 

Ze moeten vervaardigd zijn uit duurzaam materiaal dat onbrandbaar, vlamvertragend, zelfdovend is, 
of uit een combinatie van materialen met gelijkaardige kwaliteiten. 

Het gebruik van asbest of derivaten ervan is verboden. 

Het raamwerk dient bestendig beveiligd te zijn tegen corrosie. 

De minimumdikte van de metalen en niet metalen wanden bedraagt respectievelijk 2 mm en 10 mm. 

De wanden worden gesteund door een metalen raamwerk dat stevig genoeg is om te weerstaan aan 
alle krachten die optreden bij het schakelen van de apparatuur en bij eventuele kortsluitingen. 

De minimale afmetingen van de profielen van het metalen raamwerk bedragen 40 mm x 40 mm x 4 
mm of zijn van een gelijkaardige mechanische sterkte. 

De apparatuur wordt aan dit raamwerk bevestigd. 

Het bovenste gedeelte van het raamwerk wordt op minimum 3, niet op één rechte lijn gelegen punten 
aan de cabinewanden bevestigd. 

De opstelling van de toestellen dient voldoende ruimte te laten voor het maken van de eindmoffen. 
Om een stevige bevestiging van deze moffen mogelijk te maken, wordt in de cellen van de HS-
netkabels een in hoogte regelbare steun geplaatst.  

De hoogte is regelbaar over 20 cm (in stappen van max. 5 cm) aan beide kanten van de volgende 
plaatsen: 

• op 85 cm boven de bodem van de kabelgoot; 
• op ± 80 cm van de elektrische aansluitingspunten van het scheidingstoestel. 
• (De plaats wordt overeengekomen met de DNB). 

De afstand van de steun tot de aansluitklemmen van de toestellen wordt bepaald door het type HS-
netkabel (zie DNB). 
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In de cellen voor de HS-netkabels en de algemene beveiligingscel moet een plaat uit isolerend 
materieel tussen de vaste en de bewegende contacten van de lastscheidingsschakelaars in geopende 
stand kunnen worden ingebracht. In de cellen met de vermogenschakelaar mag deze plaat eveneens 
tussen dit toestel en de geassocieerde lastscheidingsschakelaar geplaatst worden. 

Daartoe dient de netgebruiker een profiel op de wand(en) te bevestigen. Indien dit toestel zich in 
frontale positie bevindt, worden profielen aan beide zijkanten van de celwanden voorzien.  

Om bij onderhoud of vervanging van elementen een veilige toegang te verlenen, zonder het railstel 
spanningsloos te maken, wordt aangeraden ook de andere cellen van zo een uitrusting te voorzien.  

De platen moeten stevig genoeg zijn om als doeltreffende hindernis te kunnen fungeren (minimale 
dikte 4 mm). Verder moeten ze over een voldoende isolatiespanning beschikken (17,5 kV) 
overeenkomstig de criteria en diëlektrische proeven van toepassing op wanden en luiken uit isolerend 
materiaal bepaald in de norm NBN EN 60298.  

Wanneer de plaat geplaatst is om de werkruimte af te bakenen, moet zij een beveiligingsgraad IPXXB 
(12 mm) garanderen met betrekking tot de delen onder spanning. 

Het plaatsen van de platen mag geen gevaar opleveren voor de gebruiker (plaatsing vanaf het 
vloerniveau; na installatie mag ze niet in contact staan met delen onder spanning) . 

Twee van deze platen, geleverd door de netgebruiker, zijn altijd aanwezig in de cabine. 

Celdeuren 

De voorwand van de cel wordt over de volledige hoogte afgesloten door een deur van minimum 1,80 
m hoog, met erboven een vast paneel in volle plaat of in metalen vlechtwerk tot minimum 250 mm 
boven het hoogste punt van de rails. 

 De deuren mogen uit metalen vlechtwerk, gevat in een stevig raam vervaardigd zijn. In de cellen 
voor de HS-netkabels wordt achter en over de volledige hoogte van het traliewerk een stevig 
bevestigde polycarbonaatplaat (minimum dikte 3 mm) voorzien. 

Een horizontale zone wordt voorzien boven aan de deur om de isolerende plaat waarvan sprake in 
vorige paragraaf, te kunnen inschuiven als de deur gesloten is. Deze ruimte bevindt zich ter hoogte 
van het/de profiel(en) die dienst doen als geleider(s) voor de plaat.  

Het metalen vlechtwerk, in combinatie met de polycarbonaatplaat, is minimum IPXXB (12 mm). De 
dikte van de maasdraad bedraagt minimum 2 mm. 

Een plaat in polycarbonaat van het type AXXIS met een dikte van 4 mm met verstevigers bovenaan en 
onderaan is toegelaten in plaats van het vlechtwerk. 

Deuren in volle plaat bevatten een of meer kijkgaten (IPXXB minimum) om de visuele controle van de 
stand van de apparatuur (open of gesloten) en van de kortsluitverklikkers toe te laten. 

De gesloten stand van de aardingsapparatuur moet duidelijk zichtbaar zijn en, zo nodig, in geval van 
volle celdeuren door middel van standaanduiders. 

Elke deur is bevestigd met minimum drie scharnieren. De deuren van de cellen voor HS-netkabels en 
van de meetcel kunnen afgesloten worden door middel van een slot of hangslot (maximum 
beugeldiameter: 13 mm). De DNB levert de hangsloten of de cilinders voor de sloten. 

De deuren van de cellen moeten zich sluiten in de richting van de uitgang of op een dusdanige manier 
draaien dat er een vrije doorgang blijft van minstens 70 cm. 

De deuren van de cellen van het gedeelte dat door de netbeheerder wordt uitgebaat moeten 
onafhankelijk van de stand van de apparatuur kunnen geopend worden. 

De bediening van alle toestellen gebeurt met gesloten celdeur.  
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De bediening van de toestellen in de cellen voor HS-netkabels moet in open en gesloten stand 
vergrendeld kunnen worden. 

Bij bediening met afneembare hendels is de opstelling zodanig dat de koppelas zich op een hoogte 
van 1,30 m tot 1,80 m bevindt. 

In geval van bediening met schakelstok bevindt de koppelas zich op een minimale hoogte van 1,70 m.  

De deuren worden elektrisch met het raamwerk verbonden door middel van een soepele geleider in 
Cu met een minimale doorsnede van 16 mm². 

Railstel 

Vóór de algemene beveiliging worden de verbindingen tussen de apparaten uitgevoerd in 
elektrolytisch plat koper. 

Wanneer de kortsluitstroom van het net Ith < 20 kA, de toegekende stroom bij permanent regime 
< 400 A en de afstand tussen de steunisolatoren < 1100 mm bedraagt, wordt een minimale nuttige 
sectie vereist van 40 mm x 5 mm. In het tegenovergestelde geval, dient men de DNB raadplegen. De 
rails worden zorgvuldig aangelegd en in de conventionele kleuren geschilderd, die net als de volgorde 
ervan, door de DNB worden opgelegd. Daarom kan de DNB, wanneer de bestaande cellen de 
conventionele volgorde en kleuren niet zouden naleven, de verplichting opleggen de rails in de 
bestaande cellen aan te passen.  

Om beter aan de dynamische effecten te kunnen weerstaan, worden de railstellen platliggend op hun 
breedste kant geplaatst en rechtstreeks op de steunisolatoren bevestigd. 

De verbindingen en aftakkingen in het railstel moeten aan de thermische en mechanische invloeden 
(vb. als gevolg van kortsluitingen of werking van de toestellen) kunnen weerstaan. 

De afstand tussen twee onder verschillende spanning staande delen, of tussen de massa en één onder 
spanning staande deel bedraagt steeds minimum165 mm(1). 

Wanneer de lastscheidingsschakelaars van de cellen voor HS-netkabels aan de zijkant zijn 
aangebracht, bestaat het railstel uit rails uit één stuk. 

Beveiligingsstroombaan (aarding) 

Deze stroombaan wordt vervaardigd uit een geleider van elektrolytisch Cu van minimum 25 mm x 2 
mm. 

Deze geleider bevindt zich achteraan de cellen en is op iedere verticale stijl van het raamwerk met 
bouten vastgemaakt. Hij is over de volledige lengte groen/geel gemarkeerd. 

Bedrading 

In de cellen is enkel bedrading toegelaten, die noodzakelijk is voor de werking van de toestellen van 
deze cel. 

Elektrisch materieel 

Algemeenheden 
De voorschriften bepaald in de § 6.3 tot 6.9 zijn van toepassing op de uitbreidingscellen voor zover ze 
niet strijdig zijn met de hiernavolgende voorschriften.  

Voor de aan de DNB ter beschikking gestelde cellen en voor de cel(len) voor algemene beveiliging, 
mag enkel nieuw, door de DNB goedgekeurd materieel gebruikt worden. 

                                                
(1) Deze afstand houdt rekening met de formule van art. 8 van het AREI, met de fabricatietoleranties en de 

eventuele plaatsing van kortsluitverklikkers door de DNB. 
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Het geheel van de cellen is homogeen en coherent. 

Bovendien moet het materieel beantwoorden aan de technische vereisten van het net (zie 
“Voorschriften van de DNB”) en is dus onderworpen aan de goedkeuring van de DNB. 

De onderbrekingsapparatuur is van het driepolige type. 

Alle toestellen zijn uitgerust met een kenplaat waarop de door de geldende normen opgelegde 
aanwijzingen staan vermeld. 

De specifieke bedieningsuitrusting bevindt zich in de cabine. 

Constructieve bijzonderheden 
Lastscheidingsschakelaar 

In de aan de netbeheerder ter beschikking gestelde cellen wordt een lastscheidingsschakelaar 
opgesteld in combinatie met een aardingsschakelaar. 

De bedieningsmechanismen van deze toestellen zijn uitgerust met een vergrendelingssysteem dat het 
inschakelen van de aardingsschakelaar bij gesloten lastscheidingsschakelaar verhindert, alsook het 
inschakelen van de lastscheidingsschakelaar bij gesloten aardingsschakelaar. 

De lastscheidingsschakelaar en de aardingsschakelaar worden bediend van buiten de cel, met 
gesloten deur. Ze zijn duidelijk aangegeven en kunnen afzonderlijk in de twee posities met hangsloten 
vergrendeld worden. 

In de cellen voor de algemene beveiliging met een vermogenschakelaar is de plaatsing van een 
aardingsschakelaar in combinatie met de lastscheidingsschakelaar, geplaatst stroomopwaarts van de 
vermogenschakelaar, niet noodzakelijk. Deze lastscheidingsschakelaar moet eveneens in beide posities 
kunnen vergrendeld worden. 

Aardingsschakelaar 

Deze beschikt over een inschakelvermogen en een kortsluitvastheid waarvan de waarden door DNB 
moeten worden vastgelegd (volgens de kenmerken van het lokale net). 

De bediening ervan moet duidelijk aangegeven zijn. 

Gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden 

De smeltveiligheden worden onder en stroomafwaarts van de lastscheidingsschakelaar geplaatst. 

In combinatie met het toestel wordt een aardingsschakelaar, stroomafwaarts van de smeltveiligheden 
geplaatst. 

De bedieningsmechanismen beschikken over dezelfde vergrendelingssystemen en de bedieningen zijn 
op dezelfde manier toegankelijk, vergrendelbaar en geïdentificeerd als die van de 
lastscheidingsschakelaars. 

Smeltveiligheden 

De smeltveiligheden zijn conform met de norm NBN EN 60282-1. Ze zijn van het type 1 en hebben 
afmeting D = 292 (reeks DIN 10) of 442 (reeks DIN 20), slagpin type medium. De smeltveiligheden 
en de gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden moeten compatibel zijn. In de 
cabine moeten drie reservesmeltveiligheden aanwezig zijn. 

Vermogenschakelaar 

De prestaties van de vermogenschakelaar m.b.t. zijn bedieningssequentie beantwoorden aan de 
voorschriften van de norm NBN HD 348 (of IEC 60056). 

De bedieningssequentie is O-3min-C O-3min-C O, of O-0,3s-C O-15s-C O bij automatische 
herinschakeling. 
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Betekenis van de symbolen in deze sequenties: C = close en O = open. 

Als de vermogenschakelaar gemotoriseerd is, behoort hij tot het type "met energie-accumulatie" en is 
hij uitgerust met een manuele noodbediening. 

Steunisolatoren 

De minimum buigvastheid bedraagt 750 daN. De rails worden bevestigd door middel van een centrale 
bout M10 of M12. 

De asafstand tussen twee isolatoren bedraagt minimum 210 mm, behoudens anders opgelegd door de 
DNB. 

De afstand tussen isolatoren bedraagt maximum 1200 mm. De isolatoren zijn vervaardigd uit 
materiaal met goede diëlektrische eigenschappen, een goede weerstand tegen kruipstroom en niet 
hygroscopisch. 

Meettransformatoren 

De meettransformatoren worden geleverd door de installateur of de DNB op dezelfde basis als 
beschreven in § 6.6.2.2. 

Spanningsaanduiders 

Indien voorzien, zijn ze van hetzelfde type als de geïnstalleerde of beantwoorden ze aan de 
voorschriften van § 6.2.2.1. 

Det elektronische inrichting moet gemakkelijk kunnen getest worden. 

Ze worden geplaatst tussen de “last”scheidingsschakelaar en de algemene beveiliging zodat ze 
kunnen vervangen worden zonder de lus buiten spanning te brengen. 

Bliksemafleider 

Als de DNB erom vraagt, moet er een plaats voorzien worden in de netkabelcel voor het plaatsen van 
bliksemafleiders.  

Foutstroomverklikkers 

Elke HS-netkabelcel moet kunnen uitgerust worden met foutstroomverklikkers. Het type van verklikker 
en de detectiedrempel worden door de DNB bepaald. Als de installatie oorspronkelijk niet met zulk 
dispositief is uitgerust, moet het mogelijk zijn ze nadien ermee uit te rusten. 

De verklikkers moeten in bedrijf leesbaar zijn (ter plaatse en/of op afstand, volgens de aanduidingen 
van de DNB). 

Installatiemodaliteiten 
De toestellen worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens de regels van goed vakmanschap en 
overeenkomstig de instructies van de fabrikant. De toestellen die bij de montage worden beschadigd, 
worden voor de aanvaarding van de installatie vervangen. 
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BIJLAGE 8 
VOORBEELD VAN AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN BIJ DE TECHNISCHE REGELS VEREIST DOOR DE 
KENMERKEN VAN HET LOKAAL HS-NET EN DE UITBATING ERVAN 

 
Exploitatiespanning <12 kV 

(of 6 kV met toekomstige 
overgang naar 10/11 kV) 1 

Exploitatiespanning >12kV 
(of 6 kV met toekomstige 

overgang naar 13/15 kV) 1 
Huidige nominale spanning van het net2  
Toekomstige nominale spanning van het net 
2  

Frequentie gecentraliseerde telebesturing2  

Dienstomstandigheden -5°C 
pollutieklasse 2 (IEC 932) 

Toegekende spanning 
Permanent toegekende stroom 

17,5 kV 
630 A 

Korteduurstroom  
Waarde piekstroom 
Korteduurstroom voor de aardingsbanen 

20 kA – 1s 
50 k Â 

2 kA – 1s 
 

16 kA – 1s 
40 k Â 

2 kA – 1s 

Interne boogvastheid 16 kA- 1s 14 kA – 1s 

Systeem spanningsdetectoren 
10 – 16 kV 

indien net 6 kV: 5 – 11kV 
of aanpassingskit 

10- 16 kV 

Gecombineerde 
Lastscheidingsschakelaar met 
Smeltzekeringen 
 (Specifieke karakteristieken) 

 

Permanent toegekende stroom ≥ 63A 
De gecombineerde lastscheidingsschakelaar 
moet minstens een vermogen ontwikkeld 
door de smeltzekeringen toelaten van: 
Max. verliezen van de installeerbare 
smeltzekeringen (aan 75 % van de nominale 
stroom van de smeltzekering) 

 
Compact materieel: ≥ 3 x 40 W 
Modulair materieel: ≥ 3x 63 W 

Zie karakteristieken opgegeven door de constructeur van de gecombineerde 
lastscheidingsschakelaar 

Energie van de slagpin Medium 
Overgangsstroom I4 (onderbrekingscapaciteit 
van het gecombineerd geheel / 2 polen ten 
gevolge van het smelten van een 
smeltveiligheid) 
Minimale duur van de onderbreking 

1250A (1600A bij 6 kV) 
 

40 ms 

1000A (1600A bij 6 kV) 
 

40 ms 

Aardscheider stroomafwaarts van de 
gecombineerde 
lastscheidingsschakelaar met 
smeltveiligheden 
(Specifieke karakteristieken) 

 

Inschakelvermogen voor bescherming 
transfo 5 k Â 

Vermogenschakelaars 
(Specifieke karakteristieken)  

Permanent toegekende stroom  ≥ 400A 
Kabels en foutmelders  
Type kabel van netlus Monopolaire kabel PRC: of driepolige kabel papier/ lood1 
Aantal en type van te plaatsen aanwijzer ……Soulé Flair 279 of …… Nortroll Cabletroll 27001 
 
 
 

                                                
 
 
1 Het onnodige schrappen 
2 Op te geven door de DNB in functie van het aansluitingspunt  
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BIJLAGE IV: POWER QUALITY VOORSCHRIFTEN VOOR 
NETGEBRUIKERS AANGESLOTEN OP 
HOOGSPANNINGSNETTEN 

Voor wat betreft de Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op 
hoogspanningsnetten verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en 
voor zover de bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en 
internationale normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven 
in het BFE-document C10/17: 07.2003: “Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten 
op hoogspanningsnetten”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen. 
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Voorwoord 

De transmissie- en distributienetbeheerders hebben de opdracht de kwaliteit te verzekeren van de 
geleverde energie. Het is dus van groot belang voor de netbeheerders erop toe te zien dat de emissie 
van storende belastingen de kwaliteit niet tot onder de conventionele waarden laat dalen. 

Het document « Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op 
hoogspanningsnetten» werd opgemaakt met het doel de toelaatbare emissielimieten vast te leggen. 

De waarden van de verschillende niveaus, opgegeven in dit document, zijn enerzijds gebaseerd op de 
werkzaamheden uitgevoerd in de internationale standaardisatie en anderzijds op de verworven 
ervaring terzake. Ze zullen desgevallend herzien worden indien de standaardisatie of opgedane 
ondervinding een correctieve aanpassing rechtvaardigt. 
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1 Inleiding 

In het ideale geval is de voeding in de netten een symmetrisch 3-fasig sinusoïdaal systeem met 
constante frequentie en amplitude. Elke afwijking wordt beschouwd als een storing van de 
voedingsspanning en maakt deel uit van de power quality problematiek. Met uitzondering van 
spanningsdips en onderbrekingen worden de storingen vooral veroorzaakt door de netgebruikers: 
wanneer ze een stroom verbruiken of produceren die niet perfect symmetrisch, sinusoïdaal en 
constant is, dan zal – door de interactie met de netimpedantie – de spanning op het aansluitingspunt 
aangetast worden. 

De storingen kunnen nooit volledig weggewerkt worden, de meeste installaties worden immers 
gekenmerkt door een stroomverbruik dat niet sinusoïdaal is, dat varieert in functie van de tijd of dat 
onevenwichtig is. Wanneer de vervuiling van de spanning echter te groot wordt, kan de werking van 
installaties van nabijgelegen netgebruikers aangetast worden. Het IEC heeft compatibiliteitsniveaus 
[1] vastgelegd, dit zijn referentiewaarden voor de coördinatie tussen de emissie en de immuniteit; ze 
geven de aanvaardbare stoorniveaus voor de voedingsspanning. De spanningskarakteristieken volgens 
EN 50160 [2] zijn afgeleid uit deze compatibiliteitsniveaus. 

De planningniveaus worden opgegeven door de netbeheerder en kunnen beschouwd worden als 
interne kwaliteitsobjectieven van de netbeheerder. Ze vormen de basis bij de evaluatie van de impact 
van het geheel der storende installaties op het net en zijn steeds kleiner of gelijk aan de 
compatibiliteitsniveaus. Het planningniveau of het totale stoorniveau wordt verdeeld onder de 
verschillende netgebruikers teneinde de aanvaardbare stoorniveaus of de emissielimieten te bekomen 
voor de individuele gebruikers. Doelstelling is aan al de netgebruikers een spanning met een 
bevredigende kwaliteit te kunnen leveren en dit voor alle spanningsniveaus, van de hoogspanning tot 
en met de laagspanning. 

2 Toepassingsgebied 

De Power Quality voorschriften zijn van toepassing voor al de netgebruikers aangesloten op 
hoogspanningsnetten, zowel distributie- als transmissienetten. Onder hoogspanning wordt verstaan 
spanningen boven de 1 kV. Het document vormt de leidraad bij het aansluiten van storende 
installaties op het net, het bevat voorschriften aangaande de toegelaten stoorniveaus (harmonischen, 
flicker, spanningsvariaties en onevenwicht) die een netgebruiker mag veroorzaken en verduidelijkt hoe 
de evaluatie en controle van de stoorniveaus gebeurt.  

3 Planningniveaus 

De planningniveaus worden opgegeven door de netbeheerder voor alle spanningsniveaus (bijlage 1, 
tabel 1) en kunnen beschouwd worden als interne kwaliteitsobjectieven van de netbeheerder. Het 
zijn in geen geval kwaliteitsgaranties van de netbeheerder; door wisselende netwerkconfiguraties of 
door het cumuleren van simultane storingen afkomstig van verschillende netgebruikers, kunnen de 
planningniveaus plaatselijk en/of tijdelijk overschreden worden.  

4 Toegelaten emissieniveaus 

De methodologie voor het evalueren van de aanvaardbare emissieniveaus van installaties aangesloten 
op hoogspanningsnetten is beschreven in de technische rapporten IEC 61000-3-6 [3] en IEC 61000-3-
7 [4]. Het objectief bestaat erin de emissies afkomstig van de individuele netgebruikers te beperken 
zodat het totale stoorniveau op de spanning het planningniveau van bijlage 1, tabel 1 niet 
overschrijdt.  



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 146 van 230

4.1 Netgebruikers met beperkte emissieniveaus: geen power quality 
aansluitstudie vereist door de netbeheerder 

Een netgebruiker kan aangesloten worden zonder power quality studie van de netbeheerder op 
voorwaarde dat de emissieniveaus van het geheel van zijn aangesloten installaties de stadium 1 
emissielimieten van bijlage 1, tabel 2 en tabel 3 niet overschrijden. 

De stadium 1 emissielimieten zijn standaardlimieten die enkel afhangen van de spanning in het 
aansluitingspunt en het onderschreven vermogen van de netgebruiker, ze geven aan elke 
netgebruiker het recht om een basishoeveelheid storingen in het net te injecteren.  

4.2 Potentieel storende netgebruikers: power quality aansluitstudie vereist 
door de netbeheerder 

Voor storende installaties, die de stadium 1 emissielimieten van bijlage 1, tabel 2 en tabel 3 
overschrijden, dient een power quality studie uitgevoerd te worden. De netbeheerder zal deze 
installaties onderwerpen aan de ‘stadium 2’ en ‘stadium 3’ benadering beschreven in de technische 
rapporten IEC 61000-3-6 [3] en IEC 61000-3-7 [4].  

In stadium 2 krijgt de netgebruiker als emissielimiet een deel van het planningniveau toegewezen dat 
afhankelijk is van de verhouding van zijn onderschreven vermogen tot het totaal beschikbaar 
vermogen van het net.2  

Bij het aansluiten van storende installaties, dient de netgebruiker alle redelijke technische middelen in 
te zetten om te voldoen aan de stadium 1 of 2 criteria.  

Zéér storende installaties of installaties waarvan de stoorniveaus vooraf moeilijk bepaald kunnen 
worden, kunnen volgens de stadium 3 benadering aangesloten worden.  

Stadium 3 kan toegepast worden bij het aansluiten van nieuwe installaties wanneer moeilijk vooraf te 
bepalen valt of filter of compensatie-installaties vereist zijn om aan de opgelegde limieten te voldoen. 
De netbeheerder zal in dit geval voor de aansluiting een compatibiliteitsstudie en een risicoanalyse 
uitvoeren waarin onderzocht wordt of de storende installaties voorlopig zonder compensatie- of 
filterinstallaties kunnen aangesloten worden op het net. Na het in dienst nemen van de installaties, 
worden de stoorniveaus van de installaties bepaald aan de hand van receptieproeven en vergeleken 
met de opgelegde emissielimieten, teneinde uitsluitsel te brengen over bijkomende maatregelen om 
de stoorniveaus te beperken (zoals compensatie- of filterinstallaties).  

Storende installaties kunnen onder strikte voorwaarden gedurende onbepaalde tijd in stadium 3 
uitgebaat worden, zolang dit voor het net aanvaardbaar blijft en er geen nieuwe stoorbronnen 
bijkomen. De netbeheerder zal voor de aansluiting een compatibiliteitsstudie uitvoeren waarin de 
stadium 3 planningniveaus3 en emissielimieten bepaald worden en de impact van de storende 
installaties op het net ingeschat worden. Hierin zal ondermeer rekening gehouden worden met de 
plaatselijke netuitbating, de stoorniveaus van omliggende netgebruikers en de nabijheid van gevoelige 
installaties.  

De netbeheerder bepaalt de condities gekoppeld aan een stadium 3 uitbating en vermeldt deze in het 
aansluitingscontract. De netbeheerder beslist voor stadium 3 netgebruikers eveneens of een continue 
monitoring van de kwaliteit van de spanning in het aansluitingspunt vereist is. Volgens het principe 
'vervuiler betaalt' kunnen de kosten gebonden aan deze continue opvolging doorgerekend worden aan 
de netgebruiker. 

                                                
2 De evaluatie van het spanningsonevenwicht ligt ter studie bij het IEC; ondertussen kan er in Stadium 2 een 

procedure toegepast worden die analoog is aan deze voor de harmonischen (IEC 61000-3-6). Voor de 
sommatiewet dient een exponent gebruikt te worden die gelijk is aan 2. 

3 In stadium 3 kan de netbeheerder rekening houden met de demping van het stoorniveau tussen de stoorbron 
enerzijds en de gevoelige installaties anderzijds en aangepaste planningniveaus definiëren. 
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5 Referentie kortsluitvermogen en harmonische impedantie voor de 
evaluatie van de emissielimieten 

De emissielimiet geeft het stoorniveau dat de netgebruiker op de voedingspanning in het 
aansluitingspunt mag veroorzaken. De stoorniveaus worden veroorzaakt door de interactie van de 
belastingsstromen van de netgebruiker met de netimpedantie: 

een niet-sinusoïdale stroom geeft aanleiding tot het ontstaan van harmonischen op de spanningsgolf 

een stroom waarvan de amplitude varieert met de tijd, veroorzaakt spanningsvariaties en flicker  

een onevenwichtige belastingsstroom veroorzaakt spanningsonevenwicht. 

De netimpedantie bepaalt m.a.w. de absorptiegraad van het net voor de geproduceerde storingen, het 
veroorzaakte stoorniveau op de spanning is immers recht evenredig met de netimpedantie, op 
fundamentele frequentie voor spanningsvariaties, flicker en spanningsonevenwicht en op harmonische 
frequentie voor de harmonischen. 

De impedantie verandert voortdurend onder invloed van:  

de belastingstoestand van de netgebruikers 

de productie-eenheden, die de belastingsvariaties volgen of anticiperen teneinde een evenwicht te 
behouden tussen productie en verbruik 

schakelingen van condensatorbatterijen, filterinstallaties of compensatie-installaties. 

Bovendien evolueert de topologie van het elektrisch net, door het in- of uit dienst stellen van bepaalde 
netcomponenten; ook schakelmanoeuvres na incidenten of tijdens onderhoudswerkzaamheden 
hebben een belangrijke impact op de netimpedantie. 

Teneinde de stoorniveaus die een netgebruiker in het aansluitingspunt veroorzaakt, objectief te 
kunnen evalueren, en dit onafhankelijk van de netimpedantie op het ogenblik van de evaluatie, zal de 
netbeheerder referenties opgeven voor het kortsluitvermogen en de harmonische impedanties. Elk 
stoorniveau dat na meting bepaald wordt, dient herleid te worden naar deze referentiewaardes. 

5.1 Referentie kortsluitvermogen in het aansluitingspunt 

5.1.1 Stadium 1 en 2 procedure 
Het referentie kortsluitvermogen in het aansluitingspunt wordt door de netbeheerder bepaald 
overeenkomstig de norm IEC 909 (c = 1,0) [5], hierbij wordt rekening gehouden met de huidige en 
toekomstige netconfiguraties. Elke configuratie die statistisch meer dan 2 weken per jaar kan 
optreden wordt hierbij als significant beschouwd. 

In hoogspanningsnetten vanaf 30 kV zal het referentie kortsluitvermogen in het aansluitingspunt 
steeds groter of gelijk zijn aan de minimumwaarde in bijlage 1 tabel 4. 

In hoogspanningsnetten onder 30 KV zal bij het bepalen van het referentiekortsluitvermogen in het 
aansluitingspunt het kortsluitvermogen in het injectiepunt minstens gelijk zijn aan het minimum 
kortsluitvermogen gedefinieerd in bijlage 1, tabel 4. 

5.1.2 Stadium 3 procedure 
Voor de evaluatie van zeer storende installaties, waarvoor uitzonderlijke emissielimieten gelden, 
kunnen aangepaste niveaus worden opgegeven voor het referentie kortsluitvermogen in het 
injectiepunt. 
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5.2 Referentie harmonische impedantie 

5.2.1 Stadium 1 procedure 
In stadium 1 wordt voor de evaluatie van de harmonischen en interharmonische stoorniveaus gebruik 
gemaakt van een referentie harmonische impedantie-curve, die enkel afhankelijk is van het 
referentiekortsluitvermogen in het aansluitingspunt. 
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UhZ
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Met: 

• h (-)  = harmonische rang 
• Ssc,ref (MVA) = referentie kortsluitvermogen in het aansluitingspunt 
• UN (kV)  = nominale netspanning 
• Zh,ref (Ω) = referentie harmonische impedantie in het aansluitingspunt 

Voor frequenties tot 2 kHz wordt een referentie impedantie voorgeschreven die 2 keer groter is dan 
de impedantie van een zuiver inductief net, dit om rekening te houden met de risico’s op resonanties.  

5.2.2 Stadium 2 en 3 procedure 
Voor de harmonische impedantie zal de netbeheerder niet langer een standaard curve opgeven. Op 
basis van simulaties en metingen zal een enveloppe curve bepaald worden, die rekening houdt met de 
verschillende netconfiguraties die kunnen optreden. 

6 Evaluatieprocedure 

6.1 Algemene voorwaarden 

De evaluatie van de emissieniveaus gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder aan 
de hand van een meting van minimaal één week op het aansluitingspunt van de netgebruiker.  

Meettoestellen die ingezet worden voor de evaluatie van de emissieniveaus dienen een proefverslag te 
bevatten waarin de conformiteit met de geldende normen aangetoond wordt.  

6.2 Spanningsschommelingen 

6.2.1 Flicker 
Het gebruikte meettoestel moet beantwoorden aan de IEC 61000-4-15 [6], de IEC 61000-4-30 [7] en 
de testprocedure voor de IEC Flickermeter van de CCU2 WG2 “Power Quality” [8]. Het individuele 
emissieniveau zal bepaald worden na simulatie met de ‘Current Approach’ [9].  

Uit de emissieniveaus voor Pst en Plt zullen de cumulatieve waarschijnlijkheidsfuncties (CPF) afgeleid 
worden. De 99ste percentielen op weekbasis zullen de geldende emissielimieten niet overschrijden. 

Voor aansluitingen in stadium 1 zijn de limieten in bijlage1, tabel 2 van toepassing. Voor 
aansluitingen in stadium 2 en 3 zal de netbeheerder aangepaste limieten opgeven volgens de 
procedure voorzien in § 4.2. 
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6.2.2 Sporadische spanningsvariaties 
Het bepalen van de emissieniveaus voor sporadische spanningsvariaties vereist een meting van het 
actief en reactief vermogen cyclus per cyclus gedurende mimimaal 1 week. 

De spanningsvariaties worden als volgt afgeleid : 

2
1,11,1100
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refref
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met:  

• ∆Udyn/UN (%) = procentuele spanningsvariatie 
• ∆P1 (MW)  = actieve vermogenschommelingen bij fundamentele frequentie 
• ∆Q1 (Mvar)  = reactieve vermogenschommelingen bij fundamentele frequentie 
• R1,ref (Ω)  = weerstand van het net bij 50 Hz (referentie impedantie) 
• UN (kV)  = nominale netspanning 
• X1,ref (Ω)  = reactantie van het net bij 50 Hz (referentie impedantie) 

De maximale spanningsvariaties binnen een venster van 150 cycli (‘vs’-interval [7]) zullen de 
emissielimieten voor de spanningsvariaties niet overschrijden (bijlage 1, tabel 3).  

6.3 Spanningsdistortie 

6.3.1 Evaluatie van de emissieniveaus door stroommeting 
Voor aansluitingen in stadium 1 of 2 zal de evaluatie van de harmonische en interharmonische 
emissieniveaus gebeuren aan de hand van een stroommeting. Deze meting dient uitgevoerd te 
worden met een meettoestel dat conform is aan EC 61000-4-7 [10] en IEC 61000-4-30 [7]. 

Voor frequenties van 0 tot en met 2500 Hz, zal de effectieve waarde van de harmonische en 
interharmonische componenten van de stroom bepaald worden en dit aan de hand van meetvensters 
van respectievelijk 150 cycli (‘vs’-waarden) en 10 minuten (‘sh’-waarden). 

De bekomen meetwaarden dienen vermenigvuldigd te worden met 
N

refh

U
Z ,3 ⋅

 om het equivalente 

emissieniveau op de spanning te bekomen. Hierbij is: 

• UN (V)  = nominale spanning aansluitingspunt 
• Zh,ref (Ω) = referentie impedantie in aansluitingspunt op harmonische rang h 
 

Een alternatieve methode bestaat erin de bekomen meetwaarden te vergelijken met de 
emissielimieten op de stroom. Ingeval van stadium 1 emissielimieten, kunnen deze afgeleid worden 
uit de emissielimieten op de spanning aan de hand van onderstaande formules: 

50 Hz < f ≤ 2000 Hz → 
i
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met: 

• Euh (%) = emissielimiet voor harmonische spanning (% nominale spanning) 
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• Eih (%) = emissielimiet voor harmonische stroom (% fundamentele stroom) 
• h   = harmonische rangorde 
• Ssc,ref = referentie kortsluitvermogen (MVA) 
• Si  = onderschreven vermogen netgebruiker (MW) 

Onderstaande statistische waarden zullen berekend worden voor elke frequentie: 

1. de maximum waarde van de ‘sh’ waarden over de volledige week  
2. het maximum van de dagelijkse 95% percentielen van de ‘vs’ waarden 
3. het maximum van de ‘vs’ waarden over de volledige week 

De twee eerste statistische waarden dienen kleiner te blijven dan de geldende emissielimieten. Voor 
de laatste statistische waarde is een overschrijding van de overeenkomstige emissielimiet met een 
factor 2 toegelaten. 

Voor aansluitingen in stadium 1 zijn de limieten in bijlage 1 tabel 2 van toepassing. Voor 
aansluitingen in stadium 2 en 3 zal de netbeheerder aangepaste limieten opgeven volgens de 
procedure voorzien in § 4.2. 

6.3.2 Evaluatie van stadium 3 emissieniveaus 
Voor de evaluatie van de harmonische en interharmonische emissieniveaus van aansluitingen in 
stadium 3 kunnen andere evaluatiemethodes aangewezen zijn. Indien alternatieve evaluatiemethodes 
toegepast worden, zal de werkwijze kenbaar gemaakt worden aan de netgebruiker. 

6.4 Spanningsonevenwicht 

De evaluatie gebeurt met een meettoestel dat beantwoordt aan de IEC 61000-4-30 [7]. De inverse 
stroom wordt gemeten voor meetvensters van 150 cycli (‘vs’-waarden) en 10 minuten (‘sh’-waarden). 
Het emissieniveau voor het spanningsonevenwicht wordt als volgt afgeleid: 

N

ref

U
IZ −⋅⋅

= ,13
τ  

Hierbij is: 

• I_  = inverse spanning 
• UN (V) = nominale spanning aansluitingspunt 
• Z1,ref (Ω) = referentie impedantie in aansluitingspunt op fundamentele frequentie 
• τ  = spanningsonevenwicht 

Onderstaande statistische waarden zullen berekend worden: 

1. de maximum waarde van de ‘sh’ waarden over de volledige week  
2. het maximum van de dagelijkse 95% percentielen van de ‘vs’ waarden 
3. het maximum van de ‘vs’ waarden over de volledige week 

De twee eerste statistische waarden dienen kleiner te blijven dan de geldende emissielimieten. Voor 
de laatste statistische waarde is een overschrijding van de overeenkomstige emissielimiet met een 
factor 2 toegelaten. 

Voor aansluitingen in stadium 1 zijn de limieten in bijlage 1 tabel 2 van toepassing. Voor aansluitingen 
in stadium 2 en 3 zal de netbeheerder aangepaste limieten opgeven. 
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Bijlage 1: Planningniveaus & emissielimieten voor netgebruikers aangesloten op 
de hoogspanningsnetten, referentie kortsluitvermogen 

Tabel 1: Planningniveaus voor harmonischen, interharmonischen, THD, spanningsonevenwicht en 
flicker in hoospanningsnetten  

 Nominale Spanning 
 UN < 30 kV 30 kV ≤ UN < 150 kV UN ≥ 150 kV 

Harmonischen tot 9 kHz (% van U1))    
h = 5 5.0 3.5 2.0 
h = 7 4.0 3.0 2.0 
h = 11 3.0 2.2 1.5 
h = 13 2.5 2.0 1.5 

h = 17, 19 1.2 1.1 1.0 
h = 23, 25 1.2 0.9 0.7 

Oneven 
geen 

veelvoud 
van 3 

h > 25 
n

255.02.0 ⋅+  

3 4.0 3.0 2.0 
9 1.2 1.1 1.0 
15 0.3 

Oneven 
veelvoud 

van 3 
> 15 0.2 

2 1.5 
4 1.0 
6 0.5 

8, 10 0.4 
Even 

> 10 0.2 
Totale Harmonische Distorsie (% van UN) 6.5 5.0 3.0 
Interharmonischen tot 9 kHz (% van UN) 0.2 

Spanningsonevenwicht ( τ ) 2.0 1.5 1.0 
Flicker (-) Pst 0.90 0.80 0.80 

 Plt 0.70 0.60 0.60 

 

Tabel 2: Stadium 1 emissielimieten voor harmonischen, interharmonischen, THD, 
spanningsonevenwicht en flicker in functie van het onderschreven vermogen voor netgebruikers 
aangesloten in hoospanningsnetten  

 Onderschreven vermogen netgebruiker Si (MW) 
 Plage A Plage B Plage C 

UN < 30 kV < 5 5 ≤ Si < 10 ≥ 10 
30 kV ≤ UN < 150 kV < 10 10 ≤ Si < 25 ≥ 25 

150 kV ≤ UN < 25 25 ≤ Si < 75 ≥ 75 
h = 5, 7, 11 & 13 0.40 0.60 0.80 

h = 3, 17, 19, 23 & 25 0.30 0.40 0.50 
h = 2, 4, 9, 29, 31, 35 

& 37 0.20 0.30 0.30 

Har-
monischen 
(% van U1) 

overige tot 9 kHz 0.20 0.20 0.20 
THD (% van U1) 0.60 0.90 1.20 

Interharmonischen tot 9 kHz (% van 
UN) 

0.20 0.20 0.20 

Flicker (-) Pst 0.40 0.45 0.50 
 Plt 0.30 0.35 0.40 

Onevenwicht (τ ) 0.40 0.50 0.60 
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Tabel 3: Emissielimieten voor spanningvariaties die sporadisch optreden voor netgebruikers 
aangesloten in hoospanningsnetten 

Spanningsvariaties die sporadisch optreden 
in functie van het aantal veranderingen per uur ∆ U dyn / U N (%) 

 r (h –1) 
 r ≤ 1 1 < r ≤ 10 10 < r ≤ 100 100 < r ≤ 1000 

UN < 30 kV 4.0 3.0 2.0 1.25 
UN ≥ 30 kV 3.0 2.5 1.5 1.0 

 

Tabel 4: Minimum referentie kortsluitvermogen voor evaluatie van emissieniveaus voor netgebruikers 
aangesloten in hoospanningsnetten 

Nominale spanning 
aansluitingspunt 

5 ≤ UN < 30 
kV∗ 

30 ≤ UN < 70 
kV 70 kV 150 kV 220 kV 380 kV 

Ssc, min 
0.1 GVA ∠ -

85 ° 
0.3 GVA ∠ -

65 ° 
0.4 GVA 
∠ -70° 

2 GVA ∠ 
-80° 

3 GVA ∠ 
-80° 

6 GVA ∠ 
-85° 

                                                
∗ Enkel geldig op de secundaire klemmen van de transformator van de HS≥30kV / HS<30kV injectiepost. 
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Bijlage 2: Definities 

Aansluitingspunt 

De fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het net 
en die het distributie- of transmissienet scheidt van de installaties waarvan de uitschakeling slechts 
gevolgen heeft voor de netgebruiker aangesloten op dat punt. 

Aansluitingspanning 

De aansluitingspanning is de nominale spanning van het net op het aansluitingspunt. 

Compatibiliteitsniveau 

Referentiewaarde voor de coördinatie tussen de emissie en de immuniteit van installaties die deel 
uitmaken of gevoed worden door eenzelfde elektrisch net, teneinde de EMC (elektromagnetische 
compatibiliteit) van het gehele systeem, bestaande uit het net en de aangesloten installaties, te 
verzekeren. 

Directe spanning 

Eén van de drie symmetrische spanningscomponenten van een symmetrisch of asymsetrisch 
sinusoïdaal spanningssysteem die gedefinieerd is door de volgende wiskundige uitdrukking: 

( )3
2

213

1
LUaLUaLUU ⋅+⋅+⋅=+  

waarbij a = ej120° en UL1, UL2 en UL3 de complexe uitdrukkingen zijn van de fasespanningen. 

Distortie van de spanning 

Distortie of vervorming van de spanningsgolf treedt op wanneer zich op de sinusoïdale spanningsgolf, 
met grondfrequentie van 50 Hz, sinusoïdale componenten met een andere frequentie superponeren. 
Wanneer de frequentie van de component een geheel veelvoud is van 50 Hz spreekt men over 
harmonischen, in de andere gevallen spreekt men over interharmonischen. Harmonischen en 
interharmonischen worden veroorzaakt door niet-lineaire installaties. Belangrijke bronnen zijn 
vermogenelektronische installaties zoals bijvoorbeeld omvormers, gelijkrichters, geregelde 
aandrijvingen en ononderbreekbare voedingen. Andere voorbeelden zijn elektrische vlamboogovens 
en verlichtingtoestellen zoals fluorescentie- en hogedruk damplampen. 

Emissie 

Fenomeen waarbij electromagnetische energie wordt uitgezonden door een bron.  

Emissielimiet of toegelaten stoorniveau 

De emissielimiet of het toegelaten stoorniveau van een netgebruiker wordt opgegeven door de 
netbeheerder en geeft het maximaal aanvaardbare stoorniveau die de netgebruiker mag produceren. 

Emissieniveau 

Het emissieniveau van een netgebruiker is het stoorniveau dat de installatie van de netgebruiker zou 
veroorzaken op het aansluitingspunt in afwezigheid van andere vervormende, fluctuerende of 
onevenwichtige installaties naargelang het geval. 

Flicker 

Impressie van de instabiliteit van de visuele impressie geïnduceerd door een lichtstimulus met een in 
de tijd varierende luminantie of spectrale distributie. 

Harmonische 
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Sinusoïdale componente van een complexe golf met een frequentie die een geheel veelvoud is van de 
frequentie van de fundamentele . 

Hoogspanning 

Spanningsniveaus boven 1000 V. 

Immuniteit 

De bekwaamheid van een toestel of systeem om op correcte wijze te functioneren in de aanwezigheid 
van een electromagnetische storing.  

Inverse spanning 

Eén van de drie symmetrische spanningscomponenten van een symmetrisch of asymsetrisch 
sinusoïdaal spanningssysteem die gedefinieerd is door de volgende wiskundige uitdrukking: 

( )32
2

13

1
LUaLUaLUU ⋅+⋅+⋅=−  

waarbij a = ej120° en UL1, UL2 en UL3 de complexe uitdrukkingen zijn van de fasespanningen. 

Inverse stroom 

Eén van de drie symmetrische stroomcomponenten van een symmetrisch of asymsetrisch sinusoïdaal 
stroomsysteem die gedefinieerd is door de volgende wiskundige uitdrukking: 

( )32
2

13

1
LIaLIaLII ⋅+⋅+⋅=−  

waarbij a = ej120° en IL1, IL2 en IL3 de complexe uitdrukkingen zijn van de lijnstromen. 

Laagspanning 

Alle spanningsniveaus kleiner dan of gelijk aan 1 kV. 

Netgebruiker 

Elke natuurlijke of rechtspersoon waarvan de installaties aangesloten zijn op het net wordt 
netgebruiker (producent of eindgebruiker) genoemd. 

Onderschreven vermogen netgebruiker 

Het onderschreven vermogen, beschreven in het technisch reglement, laat de netgebruiker toe een 
realisatie van een programma aan te vragen voor het produceren of afnemen van een vooraf bepaald 
vermogen op één of verschillende punten van het net. Er zijn twee formules: de formule van jaarlijkse 
onderschrijving en de formule van maandelijkse onderschrijving.  

Planningniveau 

Het planningniveau wordt opgegeven door de netbeheerder voor de verschillende spanningsniveaus 
en kan beschouwd worden als een intern kwaliteitsobjectief. Ze is steeds kleiner of gelijk aan het 
compatibiliteitsniveau.  

Referentie kortsluitvermogen 

Het referentie kortsluitvermogen is een vastgelegde referentiewaarde, die gebruikt wordt bij de 
evaluatie van de emissieniveaus van de netgebruiker wat betreft spanningsonevenwicht, 
spanningsvariaties en flicker.  

Referentie harmonische impedantie 

De referentie harmonische impedantie is een contractueel vastgelegde referentiewaarde, die gebruikt 
wordt bij de evaluatie van het harmonische emissieniveau van de netgebruiker.  
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Spanningschommelingen 

Spanningsschommelingen zijn repetitieve spanningsvariaties waarvan de amplitude niet groter is dan 
10% van de nominale spanning. De meeste elektrische uitrustingen zijn ongevoelig voor 
spanningsschommelingen. Verlichtingstoestellen vormen hierop een uitzondering, hun uitgestraalde 
lichtintensiteit is functie van de effectieve waarde van de spanning : spanningsschommelingen kunnen 
flicker veroorzaken (het frequentiegebied van 0.1 tot 30 Hz is zeer kritisch voor flicker), een 
fysiologisch verschijnsel dat door de mens als hinderlijk kan ondervonden worden.  

De internationale flickermeter [12] maakt het mogelijk om het flickerfenomeen te kwantificeren aan 
de hand van twee parameters: de Pst (short term, één waarde per interval van 10 min) en de Plt 
(long term, één waarde per interval van 2 h). De bronnen van flicker zijn in het algemeen installaties 
waarvan het afgenomen vermogen en dan voornamelijk het reactief vermogen, snelle veranderingen 
ondergaat. Voorbeelden hiervan zijn elektrische vlamboogovens, lasinstallaties, grote motoren die 
frequent geschakeld worden en windmolenparken. 

Spanningsonevenwicht 

Onevenwicht is elke afwijking, in amplitude of faseverschuiving, t.o.v. een driefasig evenwichtig 
systeem. Spanningsonevenwicht wordt gedefinieerd als zijnde de amplitude van de verhouding tussen 
de inverse en de directe component van de spanning (te bepalen met de methode van de 
symmetrische componenten), uitgedrukt in procent.  

( )%100
+

−⋅=
U

U
τ  

Bronnen van spanningsonevenwicht zijn installaties die ongelijke stromen uit het net opnemen. 
Eénfasige belastingen zijn de belangrijkste oorzaak (voorbeeld: wisselstroomtractie). 

Spanningsvariatie 

Variatie van de RMS-waarde of de piekwaarde van de spanning tussen twee niveaus voor een 
bepaalde of onbepaalde duur.  
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Bijlage 3: Symbolenlijst 

 

f Frequentie van de (inter)harmonische component (Hz) 
h Harmonische rang (-) 

CPF Cumulatieve waarschijnlijkheidsfunctie 
I- Inverse stroom 
ILj Stroom van de fase j 
Pst Short term flicker niveau, één waarde per interval van 10 min (-), zie [8] 
Plt Long term flicker niveau, één waarde per interval van 2 h (-), zie [8] 

R1,ref Referentie weerstand net bij de fundamentele frequentie in stadium 1 (Ω) 
Ssc,min Minimum kortsluitvermogen (MVA) 
Ssc,ref Referentie kortsluitvermogen MVA) 
sh 10 minuten waarden 
τ Onevenwicht 

ULj Spanning van de fase j 
UN Aansluitingspanning (kV) 
vs 150 cycli waarden 

X1,ref Referentie reactantie net in aansluitpunt bij de fundamentele frequentie (Ω) 
Z1,ref Referentie impedantie net in aansluitingspunt bij de fundamentele frequentie (Ω)
Zh, ref Referentie impedantie net in aansluitingspunt bij harmonische h (Ω) 
∆P1 Actieve vermogensschommelingen bij fundamentele frequentie 
∆Q1 Reactieve vermogensschommelingen bij fundamentele frequentie 

∆Udyn Dynamische spanningsvariatie 
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BIJLAGE V: TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN 
AANSLUITINGSINSTALLATIES EN INSTALLATIES VAN DE 
DISTRIBUTIENETGEBRUIKER AANGESLOTEN OP NETTEN 
MET SPANNING(EN) GELIJK AAN OF GROTER DAN 30 KV 

De apparatuur van hoogspanningsposten dient te voldoen aan volgende technische minimum-
kenmerken: 

Spanningsniveau 
(kV) 

Um 
Apparatuur 

(kV) 

LIWV4 
Uw (kV) 

Vermogen-
schakelaars Andere apparatuur 

I thermisch 
   Isc  

(kA) Minimale 
duur (kA) 

I 
dynamisch

(kA) 

70 82.5 380 20 1 s 20 50 

36 40.5 200 of ≥ 1705 31.5 1.2 s 31.5 80 

30 36 170 31.5 1.2 s 31.5 80 

26 30 145 25 2 s6 25 63 

15 17.5 95 20 2 s7 20 50 

11-12 17.5 95 25 2 s8 25 63 

10 12 75 25 2 s9 25 63 

6 7.2 60 25 2 s10 25 63 

Tabel 2 

 
De apparatuur van hoogspanningsverbindingen dient te voldoen aan volgende technische minimum-
kenmerken: 

I thermisch Spanningsniveau 
(kV) 

Soort 
verbinding 

Um 
Apparatuur 

(kV) 
Minimale 

duur (kA) 

I 
dynamisch

(kA) 
70 Kabel 82.5 0.6 s 20 63 
70 Luchtlijn 82.5 0.6 s 20 50 
36 Kabel 40.5 1 s 25 63 

11-12-15 Kabel 17.5 1 s 25 63 
10 Kabel 12 1 s 25 63 

Tabel 3 

 
Voor wat de niet vermelde karakteristieken betreft moeten de installaties de door de 
distributienetbeheerder bepaalde en in het aansluitingscontract gepreciseerde normen respecteren. 

                                                
4 “lightning impuls whitstand voltage” 
5 volgens de beslissing van de netbeheerder 
6 corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging 
7 corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging 
8 corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging 
9 corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging 
10 corresponderend met de uitschakeltijd van de reservebeveiliging 
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Een distributienetgebruiker kan enkel afwijken van de hierboven vermelde waarden om gemotiveerde 
redenen en mits goedkeuring door de distributienetbeheerder. Elke afwijking wordt vermeld in het van 
toepassing zijnde aansluitingscontract. 
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BIJLAGE VI: MAXIMAAL TOEGELATEN FOUTAFSCHAKELTIJDEN 
DOOR BEVEILIGING 

De maximaal toegelaten foutafschakeltijden door beveiligingen zijn in onderstaande tabel 
gepreciseerd. Een distributienetgebruiker kan enkel afwijken van de hieronder vermelde waarden om 
gemotiveerde redenen en mits goedkeuring door de distributienetbeheerder. Elke afwijking wordt 
vermeld in het van toepassing zijnde aansluitingscontract. 
 

 FOUTEN OP LIJNEN, KABELS, TRANSFORMATOREN11 RAILFOUT 
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railstel12 Basis 
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(kV) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) 
70 12013 2250 1000 600 600 600 
36 120 2250 1200 1200 1200 600 
30 120 2250 1200 1200 1200 600 
15 1100 3100 - 1800 1800 1800 
12 1100 3100 - 1800 1800 1800 
10 1100 3100 - 1800 1800 1800 

Tabel 4 

De tijden voor wederinschakeling van luchtlijnen bij meerfasige fout worden bepaald door de 
distributienetbeheerder in functie van de regelingsparameters van de beveiligingen van nabije 
installaties. 

                                                
11 Transformator: spanningsniveau = hoogste nominale spanning van de transformator. 
12 Ook toepasbaar voor fout tussen stroomtransformator en vermogenschakelaar. 
13 Voor lijnen geldt deze waarde voor het uiteinde het dichtst bij de fout; voor het andere uiteinde wordt een 

afschakeltijd van 500 ms toegelaten. 
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BIJLAGE VII: ALGEMENE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR 
DE AANSLUITING VAN EEN GEBRUIKER OP HET LS-
DISTRIBUTIENET. 

Voor wat betreft de technische aspecten voor aansluiting in laagspanning verwijst de VREG, voor 
zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en voor zover de bepalingen in deze 
documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale normen en 
reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven in het BFE-document 
C1/107: 09.2004: “Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het 
LS-distributienet”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen.  
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1 Terminologie 

Als algemene regel neemt dit document de terminologie over uit het van kracht zijnde Technisch 
Reglement. 

De hierna opgegeven definities vullen het aan: 

LS-NETKABEL: kabel die dient voor de openbare verdeling van de elektrische LS-energie door de 
DNB.  

• Ondergrondse LS-netkabel: kabel ondergronds geplaatst 
• Bovengrondse LS-netkabel: kabel bovengronds geplaatst 

AANSLUITINGSKABEL LS: kabel(s) die het LS-distributienet met de LS-meter verbinden 

• Bovengrondse-ondergrondse aansluitingskabel: gedeeltelijk ondergronds geplaatste kabel 
tussen de meterkast en het bovengronds LS-distributienet 

• Ondergrondse aansluitingskabel: ondergronds geplaatste kabel tussen de meterkast en het 
ondergronds LS-distributienet. 

• Stijgleiding: kabel geplaatst op de gevel van of in een gebouw komende van buiten het 
gebouw, ofwel vanaf het bovengronds LS-distributienet, ofwel vanaf de voorgebundelde 
aansluitingskabel en die rechtstreeks de LS-meterkast binnenin het gebouw voedt.  

• Voorgebundelde aansluitingskabel: voorgebundelde kabel buiten geplaatst die dient om de 
verbinding te maken tussen het bovengronds LS-distributienet en de stijgleiding aan de 
buitenkant van het gebouw. 

EENGEZINSWONING: huis of appartement voorzien als woongelegenheid. 

APPARTEMENTSGEBOUW: huis of gebouw dat meer dan één appartement bevat  

• Laag betekent < 10 m hoog. 
• Middelhoog en hoog betekent ≥ 10 m hoog. 

COMMERCIELE RUIMTE:  

• Klein: huis of appartement bestemd voor handel of vrije beroepen. 
• Groot: geheel van huizen, appartementen of lokalen bestemd voor handel of vrije beroepen. 

INDUSTRIEEL GEBOUW: gebouw bestemd voor industriële activiteiten.  

METERKAST(EN ): geheel bestaande uit een(de) aangepaste verzegelbare kast(en) en het nodige 
materieel voor het beheer van het ter-beschikking-stellen van elektrische energie voor een 
distributienetgebruiker (DNG)  

BATTERIJ 

• Zonder railstelsel: modulaire structuur die een plaatsing van meterkasten voor maximum 4 DNG’s 
toelaat.  

• Met railstelsel: modulaire structuur die een plaatsing van meterkasten voor meer dan 4 DNG’s 
toelaat. 

2 Toepassingsgebied 

Deze voorschriften zijn van toepassing op LS-aansluitingen en op de daarop aangesloten installaties 
van de DNG. 

Deze regels worden aangevuld door specifieke technische voorschriften: 

• Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van tijdelijke 
installaties voor werven: C1/106 

• Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van 
foorinstallaties: C1/113 
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• Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van GSM-
installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie: C1/115 

• Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties zonder 
meter: C1/109 

• Specifieke technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties die 
in parallel werken met het distributienet: C10/11 

• Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaar: 
C1/110 

• Specifieke technische voorschriften waaraan de netten van de distributienetbeheerders moeten 
voldoen inzake bescherming tegen overstroom in de bovengrondse lijnen en ondergrondse 
kabels: C1/111 

Daarnaast wordt eraan herinnerd dat alle elektrische installaties aan wettelijke bepalingen 
onderworpen zijn: 

• Gewestelijk Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRD) uitgegeven door de 
VREG, de CWaPE of het BIM  

• Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) ; 
• Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B./Codex “Welzijn op het werk”). 

Naast voormelde reglementen dient ook rekening gehouden te worden met lokale voorschriften 
(provincie, gemeente, ...). 

Ter aanvulling van deze wettelijke bepalingen hebben de plaatselijke DNB’s bijkomende voorschriften 
uitgewerkt. 

3 Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet 

3.1 Algemene regels waaraan een LS-aansluiting moet voldoen 

De algemene regels zijn deze van het van kracht zijnde TRD dat onder meer de begrenzing van het 
aansluitingsvermogen, de grenzen waarbinnen de DNB een laagspannings-aansluiting kan opleggen, 
… bepaalt.  

3.2 Bijzondere voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen 

Om aan de DNB toe te laten de kwaliteit van de levering na te leven volgens de norm  
NBN EN 50 160, moeten o.a. volgende punten gerespecteerd worden:  

3.2.1 Aanloopstroom van motoren 
De aanloopstromen van motoren mogen met de erdoor veroorzaakte spanningsvallen de werking van 
de andere op de LS-distributienetten aangesloten gebruikstoestellen niet verstoren. In geval van 
twijfel dient de DNB te worden geraadpleegd. 

De aanloopstroomwaarden, die in dit artikel in aanmerking worden genomen zijn deze die het gevolg 
zijn van het in gang zetten van de totale installatie die door de motor en zijn eventuele aanloop- en 
regelingsapparatuur wordt aangedreven. 

Derhalve moeten voor een motor, of voor een stel motoren met gelijktijdige aanloop met een 
vermogen van meer dan 750 VA, het geheel en de aanloopinstallaties dusdanige karakteristieken 
bezitten dat de aanloopstromen tot de volgende waarden worden beperkt: 

a) als de startfrequentie niet hoger ligt dan éénmaal per uur. 

Lengte van het LS-
distributienet tussen de 
aansluiting en de HS-cabine 

Eenfasig 
230 V 

Driefasig 
230 V 

Driefasig 
400 V 
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Minder dan 150 m 
 

50 A 58 A 100 A 

 
Tussen 150 en 300 m 
 

 
25 A 

 
29 A 

 
50 A 

 
Meer dan 300 m 
 

 
20 A 

 
20 A 

 
33 A 

 

b) als de startfrequentie hoger ligt dan éénmaal per uur, maar niet meer dan tienmaal per uur 
bedraagt. 

Lengte van het LS-
distributienet tussen de 
aansluiting en de HS-cabine 

Eenfasig 
230 V 

Driefasig 
230 V 

Driefasig 
400 V 

 
Minder dan 150 m 
 

 
38 A 

 
44 A 

 
76 A 

 
Tussen 150 en 300 m 
 

 
19 A 

 
22 A 

 
38 A 

 
Meer dan 300 m 
 

 
16 A 

 
16 A 

 
25 A 

 

Deze limietwaarden zijn van toepassing op de piekwaarden van de stroomsterkte gedeeld door 1,4142 
(vierkantswortel van twee) gedurende het ganse aanloopproces. 

Zo de onder a) en b) hierboven vermelde waarden niet in acht kunnen worden genomen, dient de 
DNG in de nodige investering te voorzien voor hetzij een HS/LS-transformatiepost, hetzij een 
rechtstreekse laagspanningsverbinding tussen de HS/LS-transformatiepost en zijn eigen installaties. 

De DNB zal evenwel in bepaalde gevallen, na voorafgaand onderzoek en tijdelijk, kunnen aanvaarden 
dat de uitvoering van de HS/LS-transformatiepost of de rechtstreekse laagspanningsverbinding wordt 
uitgesteld, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van aanloopinstallaties die speciaal werden 
ontworpen om de aanloop- en compensatiestromen te beperken, en dat er uit hoofde van de 
aansluiting geen enkele storing wordt vastgesteld. 

Wanneer aan deze voorwaarden niet meer gelijktijdig wordt voldaan, wordt de tijdelijke toelating om 
de onder de punten a) en b) opgegeven waarden te overschrijden, niet meer verleend. 

3.2.2 Door diverse toestellen opgenomen stroomsterkten 
De installatie wordt zo uitgevoerd dat bij een driefasige voeding, de belasting gelijkmatig over de drie 
fasen verdeeld is. 

In het algemeen moeten alle toestellen, die bij het aanzetten een grotere stroomsterkte opnemen dan 
tijdens hun normale werking, beantwoorden aan de voorschriften van punt 3.2.1. 

3.2.3 Storingen veroorzaakt door de gebruikstoestellen (harmonische 
componenten en spanningsschommelingen) 

Iedere installatie moet zodanig worden opgevat en onderhouden dat zij geen schadelijke storingen in 
het distributienet veroorzaakt, welke ook de in bedrijf gestelde toestellen zijn. 
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De apparaten met een opgenomen stroomsterkte ≤ 16 A per fase dienen te beantwoorden aan: 

enerzijds de norm NBN EN 61000-3-2: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). 

Deel 3:  Limieten. 
Sectie 2:  Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen in de 
laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase;  

en anderzijds de norm NBN EN 61000-3-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). 

Deel 3:  Limieten. 
Sectie 3:  Limietwaarden voor spanningsschommelingen en flicker in laagspanningsnetten 
voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase; 

Voor de aansluiting van speciale installaties die niet conform zijn met de voormelde normen, of die 
een opgenomen stroomsterkte hebben van meer dan 16 A, of die spanningsschommelingen, flicker of 
harmonische stromen veroorzaken, is een akkoord van de DNB noodzakelijk. 

3.2.4 Invloed op gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties met 
toonfrequenties 

De installaties van de DNG’s mogen de werking van de gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties 
met toonfrequenties niet beïnvloeden. Als er een gevaar voor beïnvloeding bestaat zal de DNG op zijn 
kosten vóór de ingang van de betrokken installaties sperfilters voor toonfrequenties aanbrengen. In 
elk geval mag de stoorspanning met een frequentie gelijk aan de injectiefrequentie van de 
gecentraliseerde afstandsbediening niet boven de 0,25 % van de nominale spanning van het 
laagspanningsnet stijgen. 

Wanneer de DNG elektrische toestellen gebruikt (bv. bepaalde elektroakoestische apparaten, 
dimmers...) waarvan de werking door de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening in het 
gedrang kan worden gebracht, moet de DNG zelf maatregelen treffen om deze ongunstige invloed te 
vermijden(*). 

3.2.5 Gebruik van telecommunicatiesystemen in de LS-installaties 
De installaties van de DNB mogen niet gebruikt worden voor de transmissie van signalen die door 
telecommunicatiesystemen van de DNG worden uitgezonden (intercoms, of toestellen voor 
bevelentransmissie, of seintoestellen met draagfrequentie, enz...). 

In de mate dat een dergelijke transmissie beperkt is tot de installatie van de DNG, zullen de nodige 
maatregelen worden genomen om iedere ongunstige beïnvloeding van de installaties van de DNB te 
vermijden. 

De installaties dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C94-065-1: 
Overbrenging van signalen op elektrische laagspanningsnetten in het frequentiegebied van 3 kHz tot 
148,5 kHz. Algemene regels, frequentiebanden en elektromagnetische storingen (en amendement). 

3.2.6 Arbeidsfactor 
De arbeidsfactor op elke fase moet tussen 0,8 inductief en 1 liggen, welke ook de in bedrijf gestelde 
toestellen zijn, behalve indien een afwijking is toegestaan door de DNB.  

3.2.7 Informatica-installaties 
De DNG zal ervoor zorgen dat de nodige interface-installaties worden geplaatst teneinde elke 
functionele storing specifiek voor zijn informatica-installaties te vermijden. 

                                                
(* ) De spanning overeenstemmend met de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening bedraagt 

gewoonlijk minder dan 5 % van de nominale spanning van het laagspanningsnet gedurende kortstondige 
perioden. 
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3.2.8 Installaties voor elektrische accumulatieverwarming met uitsluitend 
nachttarief 

De stroombanen voor verbruik tegen uitsluitend nachttarief mogen geen stopcontacten bevatten. Alle 
aangesloten toestellen hebben een vaste aansluiting. 

Enkel toestellen voor accumulatieverwarming zijn toegestaan op die stroombanen.  

De installatie moet berekend worden voor een totale oplaadduur van acht tot negen uren per dag. 

Indien het totale geïnstalleerde vermogen van de accumulatieverwarming groter is dan 12 kW, moet 
de installatie uitgerust worden met een laad- en verschuivingrelais, gecombineerd met een 
buitentemperatuurvoeler en een restwarmtevoeler.  

3.2.9 Aansluiting van condensatorenbatterijen 
De aansluiting van condensatorenbatterijen moet zodanig worden uitgevoerd dat fenomenen worden 
vermeden zoals absorptie van signalen van gecentraliseerde afstandsbedieningen, versterking van 
harmonische spanningen, of overspanning bij het inschakelen van batterijen. Om te vermijden dat een 
onaangepaste installatie wordt ontworpen, wordt de DNG aangeraden de DNB op de hoogte te 
brengen van zijn plan om condensatorenbatterijen te plaatsen of te wijzigen. 

3.2.10 Autonome reservevoeding 
Indien de DNG het noodzakelijk acht over een autonome reservevoeding te beschikken, zal hij ervoor 
zorgen dat zijn installatie bij het gebruik van de autonome stroomgroep volledig gescheiden van het 
distributienet van de DNB werkt. 

Voor autonome productie-installaties met parallelwerking op het distributienet bestaan specifieke 
voorschriften (C10/11). Daarvoor moet vooraf met de DNB contact opgenomen worden. 

3.2.11 Plaatsen van overspanningsbeveiligingen 
De DNG zal ervoor zorgen dat de eventueel nodige overspanningsbeveiligingen worden geplaatst, 
teneinde overspanningspieken te vermijden die kunnen opgewekt worden door:  

• verlichtingsgeïnduceerde stromen 
• bliksem 
• netwerkvervuilende toestellen zoals motoren, frequentieomvormers, dimmers, …  
• schakeloperaties op het net, … 

4 Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distributienet 

Om uitsluitsel over de kenmerken van zijn aansluiting en de voedingswijze te krijgen is de DNG ertoe 
verplicht contact op te nemen met de DNB, voor de aanvang van de bouwwerken. Deze hangen af 
van het type van de installatie en het aansluitingsvermogen, alsook van het type distributienet. 

Het aansluitingsvermogen wordt bepaald in overleg met de DNB. De DNB overhandigt, zoals het 
geldende TRD het voorziet, aan de aanvrager alle documenten die voor het bekomen van een 
aansluiting vereist zijn, alsook de te volgen procedure. 

Die documenten bevatten o.m.: 

• de algemene richtlijnen m.b.t. de levering, de plaatsing en het type van de meterkast(en), 
eventuele aansluitscheider en de kabels. In de specifieke richtlijnen van de plaatselijke DNB’s 
wordt o.m. bepaald welke plaats voor de meterkast moet worden vrijgehouden. 

• een verduidelijkende nota waarin de aanvrager aan zijn verplichting herinnerd wordt om de 
elektrische installatie door een erkend controleorganisme te laten keuren. 

• een formulier waarmee de aansluiting wordt aangevraagd. 
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5 Grens tussen de verschillende LS-installaties 

5.1 Grens tussen de installatie van de DNB en deze van de DNG 

De grens tussen de installatie van de DNB en deze van de DNG bevindt zich onmiddellijk na de 
uitgang van de meterkast. De verbindingskabel die de meterkast met de verdeelkast van de DNG 
verbindt, maakt dus geen deel uit van de aansluiting. 

Op de schema’s van de figuur 1 in bijlage wordt de scheiding tussen de twee installaties aangegeven 
door een punt-streeplijn. 

5.2 Grens tussen de aansluiting en het distributienet 

Vanaf de meterkast loopt de aansluitingskabel tot aan het LS-distributienet. De verbinding op het LS-
distributienet met de aansluitingskabel wordt “aansluitingspunt” genoemd, zoals aangeduid in de 
voorbeelden van figuur 1. 

De aansluitingskabel kan dus gedeeltelijk gezamenlijk zijn voor verschillende DNG’s en vervolgens 
gesplitst worden naar elke individuele DNG. 

6 Aansluiting op het LS-distributienet 

6.1 Algemeen 

Iedere elektrische installatie wordt in principe d.m.v. 1 enkele aansluitingskabel van op het LS-
distributienet tot aan de meterkast(en) verbonden, om elk risico van terugvoeding te vermijden. 

Nota:  

• In het geval dat meerdere belendende gebouwen geïntegreerd worden tot één geheel en de 
elektrische binneninstallaties ervan met mekaar verbonden worden, zal de DNB één enkele 
aansluiting laten bestaan voor het ganse nieuwe gebouw (om veiligheidsredenen).  

• Gebouwen waar verscheidene, gescheiden LS-installaties geplaatst zijn (gebouw met 
appartementen of combinatie van huishoudelijke en professionele toepassingen) vallen eveneens 
onder deze regel.  

• Twee verschillende netspanningen in eenzelfde wooneenheid kunnen niet toegelaten worden. 

De aansluitingskabel moet bij aanleg uit één stuk zijn. Het gebruik van verbindingsmoffen is verboden 
tenzij ze worden gemaakt door de DNB. Aftakkingen op deze kabel zijn verboden. 

Vooraleer werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting uit te voeren, moet de DNG contact 
opnemen met de DNB om het traject van de aansluitingskabel vast te leggen. 

Volgende aansluitingsmogelijkheden van de aansluitingskabel op het LS-distributienet bestaan (zie 
figuur 2): 

1) op bovengronds LS-distributienet op palen of op gevel. 

De DNB legt bij voorkeur een bovengrondse-ondergrondse aansluiting op; uitzonderlijk een 
bovengrondse aansluiting. 

Een bovengrondse aansluiting wordt slechts toegestaan indien de hoogte van het gebouw, of 
eventueel daarvoor bestemde steunen, het mogelijk maken dat de aansluitingskabel op de minimaal 
volgens art. 164.04 van het AREI voorgeschreven hoogtes kan aangebracht worden. 

Voor het ondergrondse gedeelte van de bovengrondse- ondergrondse aansluiting wordt verwezen 
naar het hierna vermelde punt 2. 

2) op ondergronds LS-distributienet (met aftakmof of voetpadkast). 

De DNB zal een ondergrondse aansluiting opleggen conform het AREI, art. 183, 187 enz, en volgens 
zijn bijkomende eisen:  
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• Op privé terrein zal de DNB in samenspraak met de DNG de inplanting en de 
plaatsingsvoorwaarden van de aansluitingskabel bepalen. De kabel zal geplaatst worden in een 
buis, ingegraven met een bedekking van minstens 60 cm onder het maaiveld (afgewerkt terrein 
volgens plan), die bij de oprichting van het gebouw zal voorzien worden. De buis wordt vanaf de 
muurdoorgang tot aan de scheidingslijn met het openbare domein loodrecht op de as van de weg 
geplaatst. De diameter van de buis is minstens 10 cm. Voor lengten boven de 25 meter wordt 
met de DNB een speciale regeling getroffen (zie 7.3.1). De buis biedt voldoende bescherming 
zoals het AREI bepaalt. 

• Op openbaar domein zal alleen de DNB de inplanting en de plaatsingsvoorwaarden van de 
aansluitingskabel bepalen. Indien hiervoor vergunningen vereist zijn, moet hij deze tijdig bij de 
betrokken diensten aanvragen.  

3) Een directe LS-aansluiting vanuit een DNB-transformatiepost. 

In het kader van de beperkingen opgelegd door het van kracht zijnde technisch reglement, zal de 
DNB een afzonderlijke studie uitvoeren, bij voorkeur voor een ondergrondse aansluiting. 

6.2 Leidingtypes 

De stijgleiding en ondergrondse aansluitingskabels zijn van het type EVVB of EXVB (EAVVB of EAXVB) 
en bevatten 4 aders (bruin, zwart, grijs, blauw) zodat ze zowel voor een enkelfasige als voor een 
driefasige voeding kunnen gebruikt worden.  

Deze individueel gebruikte kabels zijn voorzien van een niet vlamverspreidende buitenmantel. 

Voor de voorgebundelde aansluitingskabel wordt een kabel van het type BXB of BAXB gebruikt. Deze 
wordt opgehangen tussen de paal en de gevel, eventueel verder getrokken op de gevel, tenslotte 
verlengd door een stijgleiding die vervolgens binnenin het gebouw wordt gebracht. 

6.3 Doorsnede van de geleiders van de aansluitingskabels 

De minimale doorsnede bedraagt:  

• kabels EVVB en EXVB: 10 mm2  
• kabels BXB: 10 mm2  
• kabels BAXB: 16 mm2  

Een grotere sectie kan door de DNB opgelegd worden, in functie van de lengte van de 
aansluitingskabel, teneinde de criteria na te leven i.v.m. de toegelaten spanningsval over de 
aansluitingskabel van maximum 1,2 % van de nominale spanning (zie fig 3). 

Indien de meterkast slechts één beveiligings- en vermogensbegrenzingsinrichting bevat, hierna 
aansluitautomaat genoemd, wordt de minimum doorsnede van de geleiders van de aansluitingskabel 
bepaald in functie van het kaliber van deze aansluitautomaat. 

Indien meerdere aansluitautomaten in dezelfde meterkast in parallel geplaatst zijn, bepaalt de DNB de 
doorsnede van de aansluitingskabel in functie van de benutting van de stroombanen beschermd door 
deze aansluitautomaten. 

6.4 Vervanging of aanpassing van de aansluitingskabel 

De DNB kan de vervanging of de aanpassing van de aansluitingskabel opleggen, rekening houdend 
met art. 104 van het AREI, naar aanleiding van een nazicht dat o.m in volgende gevallen kan worden 
uitgevoerd: 

• bij de aanvraag tot verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen 
• bij herstelling van de meetinrichting 
• bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van de aansluitingskabel. 
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6.5 Uitvoering van een aansluiting tussen het LS-distributienet en de 
meterkast 

De aansluitingskabel wordt door de DNB of zijn aangestelde (bv aannemer van de DNB of installateur 
van de DNG) geïnstalleerd volgens de voorschriften van de DNB en de geldende reglementering. 

De kabel mag niet ontrold worden als zijn temperatuur lager is dan 0°C, tenzij hij voorverwarmd 
werd. 

Het gebruik van de aansluitbocht kan opgelegd worden door de DNB. 

De doorvoer van de aansluitingskabel door de muur van het gebouw d.m.v. een buis/aansluitbocht 
moet tegen vocht- en gasindringing afgedicht (zowel muur/buis als buis/kabel) worden door de DNG. 
De afdichting moet kunnen verwijderd worden. 

Het deel van de aansluitkabel in andere lokalen of ruimten dan die waar de meetinrichting staat, moet 
in een voldoende beschermende buis geplaatst worden. 

De bocht van de buis onder de meterkast moet een kromtestraal van minimum 50 cm hebben 

De aansluitingswijze hangt af van het type van gebouw:  

• Eéngezinswoning 
♦ De éénfasige aansluiting zal standaard toegepast worden (de DNB kan hierop 

afwijkingen toestaan). 
♦ De DNB kan later de voedingswijze wijzigen indien hij dat nodig acht. 

• Kleine of grote commerciële ruimte 
• Lage appartementsgebouwen hetzij met maximum 4 DNG’s, hetzij met meer dan 4 DNG’s 
• Middelhoge en hoge appartementsgebouwen hetzij met maximum 4 DNG’s, hetzij met meer dan 

4 DNG’s 
• Industriële gebouwen 

De voeding kan uitgevoerd worden op één van de volgende wijzen: 

• Individuele aansluitingskabels tot aan elke meterkast, vanaf het LS-distributienet geïnstalleerd op 
openbaar terrein. 

• Individuele aansluitingskabels tot aan elke meterkast, vanaf een uitbreiding van het LS-
distributienet geïnstalleerd op privaat terrein. 

• Gemeenschappelijke aansluitingskabels tot aan elke batterij, vanaf het LS- distributienet 
geïnstalleerd op openbaar terrein. 

• Gemeenschappelijke aansluitingskabels tot aan elke batterij, vanaf een uitbreiding van het LS-
distributienet geïnstalleerd op privaat terrein. 

7 Meterkast van de DNB 

In figuur 4 en 5 worden als een mogelijk voorbeeld twee samenstellingen van een meterkast gegeven. 

Hierna, worden bij wijze van voorbeeld (niet exhaustief) enkele mogelijke uitbreidingen vermeld: 

• Het is toegelaten een spanningsvrij contact aan de DNG te leveren voor de bediening van een 
contactor bestemd om b.v. een waterboiler te voeden. De toelaatbare stroom in dit contact is 
gelimiteerd tot een waarde opgegeven door de DNB en eventueel beveiligd door een 
smeltveiligheid in de meterkast. 

• In functie van het aansluitingsvermogen kan een meting met stroomtransformatoren geleverd en 
geplaatst worden door de DNB. 

7.1 Functies van de aansluitautomaat conform aan de NBN C 61-142 
geïnstalleerd in de meterkast 

De aansluitautomaat moet volgende functie vervullen: 
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• Beperking van het vermogen in functie van de aansluitingsovereenkomst. 
• Bescherming tegen overstroom (zie hoofdstuk 9). 

Het kaliber van de aansluitautomaat in samenhang met de doorsnede van de aansluitingskabel wordt 
gegeven in de voorschriften C1/110 en C1/111. 

Daarenboven kan hij de functie van scheider aan het hoofd van de installatie van de DNG vervullen 
zoals geëist door het AREI. 

7.2 Voorziene plaats voor de meterkast(en) van de DNB 

De meterkast(en) wordt(en) in het gebouw zelf geïnstalleerd. Ze wordt(en) opgesteld in een door de 
DNB goedgekeurd lokaal of plaats, die in alle omstandigheden gemakkelijk toegankelijk moet blijven 
zowel voor de DNG als voor de DNB. 

De inplanting wordt bepaald in samenspraak met de DNB. Deze inplanting zal meestal gebeuren in 
een gelijkvloerse hall of in een ingang van een garage met directe toegang. 

De bovenzijde van de meterkast bevindt zich maximaal op een hoogte van +/- 1,80 m ten opzichte 
van de afgewerkte vloer. 

De vrije ruimte tussen de meterkast en de vloer moet in elk geval minimum 60 cm zijn. 

Vóór de meterkast is een vrije werkruimte van minimaal 80 cm diep vereist met een hoogte van 2 m. 

De meterkast mag in geen geval onder een waterleiding of een afvoer geplaatst worden.  

Het opstellen van de gasmeter en de meterkast elektriciteit in een zelfde kast is slechts toegestaan 
onder de voorwaarden die de aardgasdistributienetbeheerder bepaald heeft o.a.: 

• de kast is onderverdeeld met een afzonderlijk gedeelte voor de gasmeter; 
• de verluchting van het gascompartiment gebeurt bovenaan (vooraan of opzij) met een rooster 

van minimum 100 cm2; 
• eventuele kabel- en buisdoorgangen door het gascompartiment moeten volledig afgedicht zijn. 

Het moet mogelijk zijn indexen te lezen zonder hulpmiddelen. Het gekozen lokaal moet droog zijn, 
voldoende verlicht (minimum 120 lux) en verlucht. De referentie omgevingstemperatuur bedraagt 
20°C. Hogere temperaturen kunnen het ter beschikking gesteld vermogen beperken.  

In het geval dat inbouw noodzakelijk is moet de minimum voorziene inbouwdiepte 350 mm bedragen. 

De aansluitingskabel en de meterkast mogen enkel verplaatst worden door de DNB of zijn 
afgevaardigde.  

Het stockeren van ontvlambare producten in de nabijheid van de meterkast is verboden. Geen enkel 
voorwerp mag vastgemaakt of gehecht worden aan de meterkast of aan de leidingen waarmee deze 
verbonden is. 

Voor zover de meterkast niet op de definitieve plaats kan worden geïnstalleerd (als de woning nog 
niet winddicht is afgesloten), wordt door DNG een werfkast opgesteld in de onmiddellijke nabijheid 
van de doorsteekopening of van de aansluitbocht voor de definitieve aansluitingskabel in de woning. 

7.3 Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen 

7.3.1 Meterkast in een ééngezinswoning 
In iedere ééngezinswoning wordt een meterkast geplaatst. Volgens de aard van de installatie wordt 
een aangepaste meterkast voorzien. Wanneer de stroomsterkte kleiner dan of gelijk is aan 63 A, zijn 
de meterkasten gestandaardiseerd volgens de voorschriften gegeven in bijlage. De DNB legt in zijn 
lastenboek, zowel de inplanting van het vooraf geïnstalleerd materieel als van de 
bevestigingsmiddelen bestemd voor het materieel voor de meting vast. 
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Boven de 63 A bepaalt de DNB de bijzondere samenstelling van de meterkast aangepast aan de 
stroomsterkte. 

Voor gebouwen die niet permanent worden bewoond of die zich op een afstand van 25 m of meer van 
de openbare weg bevinden, kan de DNB eisen dat de meterkast buiten het gebouw in een 'beschutte 
ruimte' (kast of lokaal) wordt geïnstalleerd, op de grens van het eigendom en de openbare weg, om 
het opnemen van de meterstanden te vergemakkelijken. 

Bovenvermelde 'beschutte ruimte' heeft de volgende kenmerken: 

• een dichtheid en een schokvastheid IP 34, IK 10; 
• bestand tegen UV en chemische agentia; 
• de afmetingen, in gemeenschappelijk overleg met de DNB bepaald, moeten toelaten de 

goedgekeurde meterkasten te herbergen, d.w.z. de aangepaste gestandaardiseerde kast die 
verplicht de aansluitautomaat bevat; 

• op elk ogenblik voor de DNB toegankelijk; 
• niet uit metaal; 
• uit duurzaam materiaal; 
• indexopname al dan niet van buiten de beschutte ruimte mogelijk volgens de voorschriften van 

de DNB; 
• afsluitbaar met sleutel volgens de voorschriften van de DNB, eventueel beschikbaar in 

sleutelkastje.  

7.3.2 Meterkast(en) in een commerciële ruimte 

7.3.2.1 Algemeen 

Volgende uitvoeringen zijn mogelijk: 

1. Commerciële meterkasten en meterkasten voor ééngezinswoningen naast elkaar geplaatst. 
2. Meterkasten die deel uitmaken van een batterij met of zonder railstelsel voor 

appartementsgebouwen of commerciële ruimten. 
3. Specifieke meterkast(en) niet bepaald in de vorige punten 1 en 2. 

7.3.2.2 Kleine commerciële ruimte 

Op technisch vlak onderscheiden deze installaties zich enkel van deze van ééngezinswoningen door 
één of meerdere aangepaste meterkasten. 

De plaats en de uitvoering van de meterkast worden vastgelegd in overleg met de DNB. 

7.3.2.3 Grote commerciële ruimte 

In bepaalde commerciële ruimten kan de DNB een verdeelleiding in de technische lokalen plaatsen of 
opleggen. Op deze leiding kunnen aansluitingen, met door de DNB goedgekeurde anti-fraude 
beveiligingen, naar de meterkast van elke commerciële gebruiker of naar een batterij gemaakt 
worden. 

De plaats van de meterkasten wordt vastgelegd in overleg met de DNB. 

De meterkasten van commerciële ruimten die zich in gebouwen met appartementen bevinden 
(verschillende gebouwen die deel uitmaken van eenzelfde eenheid) maken het onderwerp uit van 
bijzondere studies. 
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7.3.3 Meterkast(en) in een appartementsgebouw 

7.3.3.1 Algemeen 

In gebouwen met een groot aantal DNG’s (gebouwen met appartementen met of zonder commerciële 
ruimten en lokalen) kan de voeding uitgevoerd worden d.m.v. meerdere aansluitingskabels, 
afhankelijk van het aansluitingsvermogen.  

Batterijen worden in 1 of meerdere lokalen ondergebracht dat(die) toegankelijk is(zijn) voor de DNG’s 
en voor de DNB. In overleg met de DNB en in uitzonderlijke omstandigheden kunnen zij op de 
verdiepingen opgesteld worden. 

In uitzonderlijke gevallen, met toestemming van de DNB mag de distributie van elektriciteit verzekerd 
worden bij middel van een verticale verdeelleiding. De aftakkingen worden op elke verdieping 
gemaakt. De meterkasten worden op de verdieping op een door de DNB goedgekeurde plaats 
opgesteld. 

Het ontwerpen, het samenstellen, het opbouwen en het verbinden van de batterijen worden 
gerealiseerd door de DNB of zijn aangestelde op basis van een inventaris van het gevraagde 
vermogen. 

Meetmodules voorzien van stroomtransformatoren worden niet aangesloten op het railsysteem. 

De aanvraag tot aansluiting zal zo volledig mogelijk zijn. Wordt opgegeven: aantal appartementen, 
garages, winkels, algemene diensten, enz… Een lijst met het gevraagde vermogen per appartement 
dient toegevoegd te worden. 

Er bestaan batterijen voor maximaal 4 DNG’s zonder railstelsel. 

Batterijen voor meer dan 4 DNG’s moeten verplicht uitgevoerd worden met een railstelsel en zullen 
niet meer DNG’s voeden dan het aantal meterkasten van het geheel. 

De draagstructuur voor de bevestiging van de batterijen op de muur zal gemaakt worden uit 
corrosiebestendig materiaal, bij voorkeur isolerend materiaal. 

7.3.3.2 Lage appartementsgebouwen 

De verbinding tussen het LS-net en de meterkasten of de batterijen wordt uitgevoerd met een kabel 
met aangepaste doorsnede.  

Het geheel van meterkasten wordt geplaatst in een lokaal tegen een door de DNB aangeduide wand. 

De DNG zal de verbindingskabels tussen de meterkast en de hoofdverdeelkast van de DNG 
nummeren. Hetzelfde geldt voor eventuele stuurdraden naar de respectievelijke kasten van elk 
appartement en dit op een ondubbelzinnige wijze. 

7.3.3.3 Middelhoge en hoge appartementsgebouwen 

De elektrische installatie van middelhoge en hoge gebouwen moet buiten de voorgaande specificaties 
voldoen aan de voorschriften o.a. de NBN-normen S 21 - 201 - 202 - 203. 

De DNB zal in overleg met de DNG een aangepast lokaal aanduiden voor het installeren van de 
batterij(en). Dit lokaal zal het voorwerp uitmaken van een studie op gebied van toegang, afmetingen, 
verluchting, verlichting, enz. ... 

7.3.4 Industriële gebouwen 
Zulke installaties maken altijd het onderwerp uit van een bijzonder akkoord tussen de DNB en de 
aanvrager. 

De DNB zal voor de aansluiting van zulke elektrische installatie, een offerte opmaken waarin hij de 
aansluitingsmodaliteiten zal aangeven.  
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8 Verbindingskabel tussen de meterkast en het hoofdverdeelbord van de 
DNG 

8.1 Algemeen 

Binnenin de kast voorziet de DNG steeds een ontmantelde kabel (ader niet ontmanteld) met een vrije 
lengte van minimum 60 cm.  

De verbindingskabel buiten de kast is zo kort mogelijk om zoveel als mogelijk het risico op 
beschadiging en het gevaar voor elektrische schokken door rechtstreekse of onrechtstreekse 
aanraking te voorkomen. Deze kabel bestaat uit één stuk. Het gebruik van verbindingsmoffen of 
aftakkingen is verboden. 

8.2 Leidingtypes 

De verbindingskabels tussen de meterkast en het (de) hoofdverdeelbord(en) zijn van het type EVVB-, 
EXVB-, VVB- of XVB met vier aders (“bruin – zwart – grijs – blauw”) zodat ze zowel voor een 
éénfasige als voor een driefasige voeding kunnen gebruikt worden. De conformiteit met de Belgische 
normen wordt aangetoond door een adequate markering.  

In geval van een éénfasige voeding worden slechts de blauwe en de bruine aders aangesloten (voor 
3N, 400V-netten is de blauwe aangesloten op de nulleider). De uiteinden van de twee ongebruikte 
aders worden volledig geïsoleerd en dit zowel in de meterkast als in het hoofdverdeelbord van de 
DNG. 

Bij een gekoppelde meter- en verdeelkast, mag de verbinding intern gebeuren. In dit geval mogen 
draden VOB(s) van het type H07V-U / H07V-R / H07V-K bij voorkeur bruin, zwart, grijs, blauw, 
gebruikt worden voor zover de IP4X-karakteristiek van de meterkast nageleefd wordt. 

8.3 Doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel 

De doorsnede wordt berekend in functie van de lengte van de kabel en van de nominale stroom van 
de in de meterkast geïnstalleerde aansluitautomaat of smeltveiligheden. De minimumdoorsnede 
bedraagt 4 x10 mm² Cu massief. 

Het gebruik van kabels met sectie > 16mm² dient onderworpen te worden aan het akkoord van de 
DNB (voor het nazicht van de verenigbaarheid van de doorsnede van de geleiders met de 
uitgangsklemmen van de kWh-meter). 

9 Bescherming tegen overstromen 

9.1 Tegen overbelasting 

9.1.1 Van de meterkast 
De bescherming tegen overbelasting van het materieel in de meterkast wordt verzekerd door zijn 
aansluitautomaat. 

De hulpleidingen gebruikt voor de voeding van de bedienings- of telebedieningstoestellen van de 
meterkast, mogen een kleinere doorsnede hebben dan deze voorgeschreven voor de bescherming 
tegen overbelasting, zonder dat bijkomende beveiligingen geïnstalleerd moeten worden (fig. 4a en 
4b). 

Wanneer de verbinding van deze leidingen uitgevoerd wordt vóór deze aansluitautomaat, moet 
gebruik gemaakt worden van een smeltveiligheid met aangepast kaliber (fig. 5). 
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9.1.2 Van de aansluitingskabel tussen het distributienet en de meterkast 
De aansluitautomaat geïnstalleerd in de meterkast vervult de functie van bescherming tegen 
overbelasting van de stroomopwaartse leiding. Zij verzekert deze bescherming tot aan het 
aansluitingspunt met het distributienet conform art. 251.10 van het AREI . 

Er dient opgemerkt te worden dat de doorsnede van de aansluitingskabel steeds aangepast moet zijn 
zodat de bescherming tegen overbelasting verzekerd is. 

Voor de bescherming tegen overbelasting van de aansluitingskabel tussen distributienet en batterij 
wordt verwezen naar de technische voorschriften C1/111. 

9.1.3 Van de verbindingskabel tussen de meterkast en het hoofdverdeelbord 
De doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel tussen de meterkast en het hoofdverdeelbord 
van de DNG tot aan de beveiligingen wordt aangepast aan het kaliber van de aansluitautomaat 
geïnstalleerd in de meterkast die deze kabel of leidingen beschermen AREI art. 251.10. met een 
minimumdoorsnede zoals aangegeven in punt 8.3. 

9.2 Tegen kortsluitingen 

9.2.1 Meterkast 
Bij de nieuwe aansluitingen verzekert de aansluitautomaat een onderbrekingsvermogen van minimum 
10 kA.  

9.2.2 Aansluitingskabel tussen het distributienet en de meterkast  
De keuze en de aanwending van het materieel waaruit de aansluiting is opgebouwd, zal het risico op 
kortsluitingen in de aansluitingskabel tot een minimum beperken. 

9.2.3 Verbindingskabel tussen de meterkast en het hoofdverdeelbord 
De keuze van de verbindingskabel en de plaatsingswijze moeten het risico op een kortsluiting 
minimaliseren. De verbindingskabel tot aan de beveiligingen in het verdeelbord van de DNG, 
geïnstalleerd volgens de regels van goed vakmanschap, wordt tegen kortsluiting beschermd door de 
aansluitautomaat in de meterkast. 

In speciale gevallen kan de DNB een hogere kortsluitvastheid opleggen voor deze kabel. 

10 Binneninstallatie 

In het geval van een driefasige aansluiting moet de binneninstallatie zo ontworpen zijn dat ze kan 
gevoed worden zowel op 3, 230 V als op 3N, 400V, en dat een eventuele aanpassing gemakkelijk kan 
gerealiseerd worden. 

11 Gelijkvormigheidsonderzoek 

Van zodra de elektrische installatie van de DNG volledig voltooid is, vraagt de aanvrager het 
gelijkvormigheidsonderzoek bij een erkende keuringsorganisatie aan. De kosten m.b.t. het bekomen 
van het gelijkvormigheidsattest zijn ten laste van de aanvrager. 

Van zodra de aanvrager zijn verplichtingen bij de realisatie van de aftakking vervuld heeft en een 
gunstig proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installatie heeft bekomen, moet hij het 
document aan de DNB bezorgen.  

De DNB brengt dan zijn visum aan overeenkomstig art. 270 van het AREI en plant dan de afwerking 
van de aansluiting volgens de voorschriften van de DNB (plaatsen van de meterkast(en), de 
voorgebundelde kabel en de nodige aansluitingen op het LS- distributienet). 
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Bij de indienststelling van de aansluiting verzegelt de DNB de meetinrichting. 
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VOORBEELDEN VAN LS-AANSLUITINGEN 
Fig. 1 
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Fig. 2 



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 181 van 230

Fig. 3.1. 

ALGEMENE BESCHERMING VAN DE INSTALLATIE 
Bepaling van de doorsnede van de aansluitingskabel in functie van de toegekende stroom van de aansluitautomaat (Ir) en van de kabellengte (m). 
In al de grafieken kunnen ook de EVVB en EAVVB, met respectievelijk dezelfde curven als deze van EXVB en EAXVB gebruikt worden.  
Opmerking: BAXB: enkel mits toelating van de plaatselijke verdeler. 
SPANNINGSVAL VOOR EEN EENFASIGE AANSLUITING 230 V (doorsnede van 10 mm² tot 50 mm²)  
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Voorbeeld 
• Aansluitautomaat Ir = 40 A 
• Lengte van de aansluitingskabel = 10 m 
40 x 10 = 400 → zie tabel 
Rekening houdend met een spanningsval van maximum 1,2 %, kunnen in dit geval de doorsnede ≥ 10 mm² gebruikt worden. 
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Fig. 3.2. 
SPANNINGSVAL VOOR EEN DRIEFASIGE AANSLUITING 3,230 V (doorsnede van 10 mm² tot 35 mm²) 
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Voorbeeld 
• Aansluitautomaat Ir = 63 A 
• Lengte van de aftakkabel = 20 m 
• 63 x 20 = 1260 → zie tabel 
Rekening houdend met een spanningsval van maximum 1,2 %, kunnen in dit geval de secties ≥ EXVB 16 mm² en ≥ BAXB 25 mm² gebruikt worden.  
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Fig 3.3. 
SPANNINGSVAL VOOR EEN DRIEFASIGE AANSLUITING 3, 230 V (doorsnede van 50 mm² tot 150 mm²) 
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Fig. 3.4. 
SPANNINGSVAL VOOR EEN DRIEFASIGE AANSLUITING 3N, 400 V (doorsnede van 10 mm² tot 35 mm²) 
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Voorbeeld 
• Aansluitautomaat Ir = 63 A 
• Lengte van de aftakkabel = 20 m 
• 63 x 20 = 1260 → zie tabel 
Rekening houdend met een spanningsval van maximum 1,2 %, kunnen in dit geval de secties ≥ EXVB 10 mm² en ≥ BAXB 16 mm² gebruikt worden. 
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Fig. 3.5. 

SPANNINGSVAL VOOR EEN DRIEFASIGE AANSLUITING 3N, 400 V (doorsnede van 50 mm² tot 150 mm²) 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

20
0

60
0

10
00

14
00

18
00

22
00

26
00

30
00

34
00

38
00

42
00

46
00

50
00

54
00

58
00

62
00

66
00

70
00

74
00

78
00

82
00

86
00

90
00

94
00

98
00

10
20

0
10

60
0

11
00

0
11

40
0

11
80

0
12

20
0

12
60

0
13

00
0

13
40

0

Ampère x meter

Sp
an

ni
ng

sv
al



 

Bijlagen Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 30-11-2004 

 

VREGDM-#20076-v2-
Technisch_Reglement_Distributie_Elektriciteit_v30-11-2004.DOC Pagina 186 van 230

Fig.4a  
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Fig. 5 
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Bijlage: Minimum voorwaarden voor een kast bestemd voor een meter van maximum  
 63 A 

Het lastenboek van elke DNB zal de hierna volgende technische voorschriften naleven en aanvullen: 

• Kast bestaande uit een basis module met deksel en een tussenkader 
• Afmetingen: hoogte 600 mm, breedte 250 mm en diepte 232 mm 
• Kast die toelaat samenstellingen te maken met of zonder aangepaste railstellen 
• Fabricatie tolerantie 
• Beschermingsgraad IP 40 
• Schokweerstand IK 06 
• Test voor beschermingsgraad en schokweerstand volgens NBN EN 60529 en EN 62262 (ex EN 

50102). 
• Gefumeerd doorschijnend deksel dat de aflezing toelaat van de index en voorzien van een 

opening voor de bediening van de automaat die de eisen van IP en IK verzekert 
• Zelfdovend of vlamvertragend materiaal getest op temperaturen van 850°C volgens norm IEC 

60695-2-1  
• Warmteweerstand volgens test van 1 uur in een oven van 70° zonder wijziging van de IP graad  
• Karakteristieken en testen tegen fraude volgens lastenboek van de DNB 
• Weerstand tegen gewilde vervorming volgens lastenboek van de DNB 
• Ingangen bovenaan en onderaan uitbreekbaar voor genormaliseerde kabels 
• Kleur ral 7035 voor de basis en de tussenliggende module  
• Diëlektrische vastheid volgens NBN EN 60439-3 met een testspanning gelijk aan 3750 V 
• Chemische weerstand tegen producten van een representatieve lijst , met visuele controle en 

mechanische controle volgens ISO R 527 
• Chemische analyse van de samenstelling van de materialen gebruikt in de kast, te leveren door 

de leverancier 
• Corrosietest 
• Controle van de thermische karakteristieken 
• Tussenliggende module die verplaatsbare delen heeft voor het bevestigen van de toestellen voor 

meting en beveiliging (meter, automaat, ontvanger, enz) volgens plan van de DNB 
• Basismodule ten behoeve van een vierpolige aansluitingsscheider per meterkast die volgende 

karakteristieken heeft: 
♦ Conform aan de norm NBN 60947-3 
♦ Toegekende stroom 125 A AC21B 
♦ Toegekende thermische stroom 3 kA - 1 sec 
♦ Toegekende gebruiksspanning 400V 
♦ Toegekende isolatiespanning 690 V 
♦ Toegekende stootspanning 8 kV (1,2/50) 
♦ Modulaire uitvoering en bevestiging op DIN rail 
♦ Zelfdovend materiaal 
♦ Simultane scheiding van fasen en nul door middel van een geïsoleerd gereedschap
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gegeven. Ze worden door elke DNB in zijn lastenboek opgegeven.  
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BIJLAGE VIII: AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN 
GSM-INSTALLATIES GEPLAATST OP MASTEN DIE DEEL 
UITMAKEN VAN HS-LIJNEN VAN 2DE CATEGORIE. 

Voor wat betreft de technische aspecten voor aansluiting van GSM-installaties geplaatst op masten die 
deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen 
haar bevoegdheid vallen en voor zover de bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn 
met geldende Belgische en internationale normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt 
binnen de BFE en beschreven in het BFE-document C1/115: 08.2001: “Aansluiting van GSM-
installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie”. Deze afspraken 
worden in deze bijlage integraal overgenomen.  
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1 Inleiding 

Dit document legt de eisen vast die van toepassing zijn bij de aansluiting op het 
laagspanningsdistributienet van GSM-antennes, geplaatst op hoogspanningsmasten die deel uitmaken 
van lijnen met beschermingsgeleiders. 

Deze eisen houden in dat bijzondere veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden om bij een 
HS-fout of een bliksemsinslag de overdracht van gevaarlijke potentialen naar het LS-net te vermijden. 

Alhoewel niet gedekt door deze voorschriften, kunnen aansluitingen van GSM-installaties op 
telecommunicatienetten ook beveiligingsmaatregelen  vereisen op gebied van overbrenging van 
gevaarlijke potentialen.    

2 Definitie 

Spreidingszone : zone waarin de invloed van de aarding van de mast kan voorkomen (zone 
afgebakend door een cirkel met een straal van maximum 30 m waarvan het middelpunt samenvalt 
met dat van een cirkel beschreven rond de voet van de mast).  

3 Aansluiting van de GSM-installatie op het LS-net 

Voor de laagspanningsvoeding van de GSM-installatie moet de beheerder van de installatie twee 
kasten voorzien, onderling verbonden door middel van geïsoleerde kabels (bijlage 1) : 

• een aansluitkast bestemd voor de aansluiting op het distributienet. 
• een scheidingskast bestemd voor de voeding van de GSM-installatie. 

De aansluiting tussen het distributienet en de aansluitkast, alsook de verbinding tussen de 
aansluitkast en de scheidingskast worden uitgevoerd volgens de bijzondere voorschriften van de 
distributienetbeheerders.  

4 Aansluitkast 

De meter en de aansluitautomaat (+ eventueel de meterkast en het ontvangtoestel voor het signaal 
van de centrale afstandsbediening) worden geleverd door de distributienetbeheerder en door hem 
geïnstalleerd in de aansluitkast.  

Deze kast moet uit isolerend materiaal vervaardigd zijn en elk metalen deel vreemd 1 aan de 
elektrische installatie, dat zich in de kast bevindt, moet geïsoleerd worden van de grond en mag niet 
geaard worden. 

Indien de aansluitkast zich in de spreidingszone bevindt, mag ze geen massa’s bevatten 2. 

5 Scheidingskast 

De scheidingskast, die zich op de site van de GSM-operator bevindt, bevat een 
scheidingstransformator die aan volgende eisen beantwoordt : 

Spanningsregime : 400/400 volt driehoek- sterwikkeling (driehoek aan de kant van de voeding). 

In het geval dat het distributienet uitgebaat wordt in 3x230V is het gebruik van een 
scheidingstranformator met tweevoudige spanning vereist 3. 

                                                
1 zie definitie art. 30 AREI 
2 zie definitie art. 30 AREI 
3 De operator neemt vooraf inlichtingen bij de lokale distributienetbeheerder. 
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Isolatiekarakteristieken van de de scheidingstransformator: 

• primair/secundair en primair/massa: 20 kV 50 Hz 1 min, 50kV 1,2/50 µs stootspanning 4 
• secundair/massa: 3 kV 50 Hz 1 min. 

De plaatsingswijze van de bekabeling verbonden aan deze transformator mag de scheiding tussen 
primaire en secundaire niet in het gedrang brengen.  

De kast dient eveneens een overspanningsafleider te bevatten, bestemd om de 
scheidingstransformator te beschermen tegen blikseminslag 

Deze overspanningsafleider van het type MS uit metaaloxyde, dient een toegekende spanning Ur te 
hebben begrepen tussen 70 en 80 % van de isolatiespanning van de transformator5en een nominale 
stroom In van 10 kA. 

De overspanningsafleider wordt geïnstalleerd tussen de nulgeleider van de LS-kabel stroomopwaarts 
van de scheidingstransformator en de aarding van de hoogspanningsmast. Hij dient conform te zijn 
aan de norm IEC 60099-4 en op regelmatige basis gecontroleerd te worden. 

Deze controle kan uitgevoerd worden door middel van een isolatiemeter van 5 kV of hoger, door 
meting van de residuele spanning bij een referentiestroom van 1 mA (ac of dc), door het gebruik van 
een foutaanwijzer, of door gelijk welke andere methode voorzien door de norm IEC 60099-5 sectie 6.   

De massa’s van de uitrustingen geïnstalleerd in de scheidingskast, en desgevallend de kast zelf (al dan 
niet uitgerust met een eigen aarding), zijn galvanisch verbonden met de aarding van de 
hoogspanningsmast. 

6 Aansluiting van de kasten 

De LS-kabels (onder- of bovengronds) stroomopwaarts van de scheidingstrans-formator die zich op 
een afstand van minder dan 6 m van de voeten van de hoogspanningsmast bevinden, moeten worden 
aangebracht in een waterdichte beveiligingsbuis in PVC of PE met een minimum dikte van 3 mm of in 
een geribde buis met gelijkwaardige dielectrische vastheid.  

De waterdichtheid van de PVC- of PE-buis moet gegarandeerd zijn aan de kant van de scheidingskast 
als de aansluitkast zich buiten het gabarit van 6 m bevindt. Als de aansluitkast zich binnen het gabarit 
van 6 m of onder de hoogspanningsmast bevindt, dan dient de waterdichtheid van de buis eveneens 
gegarandeerd te zijn aan de kant van deze kast. 

7 Aarding van de nulgeleider van de LS-aansluitkabel 

De nulgeleider van de aansluitkabel wordt geaard op de plaats van de aansluitkast indien deze 
geïnstalleerd is buiten de spreidingszone. Deze aarding dient uitgevoerd te worden door middel van 
een aardingselectrode met een ingedreven lengte van minstens 6 m of op gelijk welke andere wijze, 
voorzien in artikel 98 van het AREI (bijlagen 2 en 3). 

Wanneer de aansluitkast geïnstalleerd wordt in de spreidingszone, mag de nulgeleider van de 
aansluitkabel niet op de plaats van de aansluitkast geaard worden. Deze aarding zal door de 
distributienetbeheerder buiten de spreidingszone aangebracht worden (maar wel zo dicht mogelijk bij 
de grens van die zone), door middel van een aardingselektrode met een ingedreven lengte van 
minstens 6 m. De aarding mag eveneens uitgevoerd worden op gelijk welke andere wijze, voorzien in 
artikel 98 van het AREI. 

De aarding  en haar verbinding met het net zal gerealiseerd worden door de distributienetbeheerder. 

                                                
4 De isolatieweerstand van de transformator en de voedingskabels mag teruggebracht worden tot 10 kV-50 Hz en 25 kV 
stootspanning in de twee volgende gevallen : 
  - De HS-lijn is uitgerust met twee beschermingsgeleiders ;  
  - De HS-lijn is op 70 kV (met beschermingsgeleider) ; 
5 Bij voorbeeld 15 kV voor een geïsoleerde  transformator van 20 kV.De toegekende spanning mag 80 % van de 
isolatiespanning bij 50 Hz van de transformator  overschrijden voor zover de weerstand aan stootspanning hiervan met 
minstens 15 % de residuele spanning van de overspanningsafleider bij 0,5 In overschrijdt. 
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8 Bijkomende aanbevelingen omtrent de beveiliging van de installaties tegen 
bliksem 

Om elk risico van doorslag te vermijden, veroorzaakt door transienten die vloeien langs de MS- 
overspanningsafleider, kan de beheerder van de GSM-installaties tussen fase en nulgeleider LS-
overspanningsafleiders plaatsen, stroomopwaarts van de scheidingstransformator. 

Deze overspanningsafleiders mogen ofwel in de scheidingskast of in de aansluitkast geplaatst worden. 

Bijlage 4 aan deze voorschriften verduidelijkt het waarom van deze aanbeveling en de 
toepassingsmodaliteiten. 
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BIJLAGE 1 
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scheidingstransformator

naar aansluitkast
naar  GSM-installatie

scheidingskast

nulgeleider van de kabel

aarding
hoogspanningsmast

overspanningsafleider
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BIJLAGE 3 
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BIJLAGE 4 

Beveiliging van installaties tegen bliksemoverspanningen 
Aard van het probleem 

De LS-voeding van installaties van GSM-antennes wordt in ’t algemeen beschermd tegen 
bliksemoverspanningen door middel van LS-overspanningsafleiders, die geplaatst zijn tussen fasen 
onderling (en eventueel nulpunt), alsook tussen fasen (en eventueel nulpunt) en aarde 
stroomafwaarts van de aansluitkast. 

De aanwezigheid van een scheidingstransformator (gedeeltelijk kortgesloten voor de transienten door 
een MS-overspanningsafleider) stelt de doeltreffendheid van deze overspanningsafleider in vraag en 
stelt de vraag naar zijn  optimale plaats van installatie. 

In principe plaatst de operator, die een beveiliging zoekt voor zijn installatie, de beveiliging 
stroomafwaarts van de scheidingstransformator, zo dicht mogelijk bij de te beveiligen uitrustingen. 

Nochtans is door de aanwezigheid van de scheidingstransformator de netbeveiliging stroomopwaarts 
van de transformator niet meer verzekerd. 

Alhoewel deze transformator het distributienet goed isoleert t.o.v. overspanningen met industriële 
frequenties, verspert hij de HF-bliksemcomponenten niet (die de residuele spanning van de MS-
overspanningsafleiders overschrijden) om langs het nulpunt van de distributiekabel (via de MS-
overspanningsafleider) weg te vloeien. 

Deze transiente is veel zwakker (aanwezigheid van de beschermingskabel en van de MS-
overspanningsafleider) dan deze voortkomend uit een rechtstreekse inslag van de bliksem op een 
installatie, die zich niet op een HS-mast bevindt.  Desondanks veroorzaakt ze in de nulgeleider en in 
zijn respectievelijke aardverbinding, gelegen buiten de spreidingszone, een overspanning die de 
houdspanning van de geleiders en van het LS-materieel ruimschoots kan overschrijden en hierdoor 
een LS-fout kan veroorzaken. 

Aanbeveling 

Om hierboven vermelde redenen is het sterk aan te bevelen om in de scheidingskast een beveiliging 
door LS-metaaloxide overspanningsafleiders te plaatsen tussen de fasen en het nulpunt, 
stroomopwaarts van de isolatietransformator, of eventueel in de aansluitkast stroomafwaarts van de 
beveiligingen tegen overstroom.  Het beveiligingsniveau van deze overspanningsafleiders is niet kritiek 
maar ze moeten daarentegen een gelijkwaardig afleidingsvermogen (Imax) hebben met deze van de 
voorziene beveiliging wanneer er geen isolatietransformator geplaatst zou zijn (bijvoorbeeld 40 kA in 
8/20 µs golf). 

De beveiliging, die stroomafwaarts de scheidingstransformator geplaatst is en bestemd om de 
installatie rechtstreeks te beveiligen, kan gedimensioneerd zijn voor een lager afleidingsvermogen (bv. 
15 kA), aangezien er gebruik gemaakt wordt van een scheidingstransformator en omwille van de 
lokale aarding van het nulpunt van de installatie.  

Opmerking 

In de zeldzame gevallen waar de distributienetbeheerder in de onmogelijkheid zou zijn om een 
aansluiting uit te voeren, die een nulgeleider of een aardingsgeleider (punt 7 van de BFE-specificatie) 
bevat, kan de plaatsing van deze LS-overspanningsafleider, aangesloten aan een geïsoleerde 
aardingsstaaf in serie met de LS-overspanningsafleider, als voldoende beschouwd worden om het 
afleiden van de transienten zonder bijzonder risico te verzekeren.  
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BIJLAGE IX: VOORSCHRIFTEN VOOR LS-AANSLUITINGEN VOOR 
TIJDELIJKE INSTALLATIES VAN WERVEN. 

Voor wat betreft de technische aspecten voor LS-aansluitingen voor tijdelijke installaties van werven 
verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en voor zover de 
bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale 
normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven in het BFE-
document C1/106: 06.2002: “Voorschriften voor LS-aansluitingen voor tijdelijke installaties van 
werven”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen.  
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1 ALGEMEENHEDEN 

1.1 Definities 

Aansluitmodule ( model 25 S 60 ): 

Een kast bestaande uit een bodem en een deksel met een opening voor de automaat. De 
aansluitscheiders, rijgklem, aansluitkabel en verbindingskabel worden in de aansluitmodule bevestigd. 

Meetmodule 

Tussenkader waarin de meet-, schakel- en beveiligingsuitrusting bevestigd wordt. 

Aansluitingskast 

De aansluitmodule en de meetmodule samen. De aansluitingskast wordt verzegeld door de 
distributienetbeheerder (DNB). 

Aansluitkabel : 

Deze verbindt de meetgroep met het distributienet. 

Netgebruiker : 

Aanduiding van elke persoon die het genot heeft van een aansluiting of die, bij gebrek hieraan, 
bewaarder is van een aansluiting. 

Meetgroep : 

Het geheel samengesteld uit één of meer meetinrichtingen, één of meer aansluitautomaten of 
smeltveiligheden, contactoren en toebehoren (bepaald in functie van het toegepaste tarief en van het 
aansluitvermogen) ondergebracht in aansluitingskasten. 

Verbindingskabel : 

Deze verbindt de verdeelkast van de netgebruiker met de meetgroep. 

Werf : 

Tijdelijke werkplaats die normaal niet toegankelijk is voor het publiek en waar constructie-,  
uitrustings-, herstellings-, aanpassings-, afbraakwerken van bouwwerken (gebouwen) of van 
kunstwerken (openbare werken) plaatsvinden of ook nog waar grondwerken en alle andere analoge 
werken uitgevoerd worden. 

Werfkabel : 

Kabel die de werfkast verbindt met de werf. 

Werfkast : 

Kast die voor beperkte duur - tijdens het bouwen van huizen of gebouwen en het uitvoeren van 
openbare werken - de elektrische installatie van de aannemer of bouwheer voedt. 

1.2 Toepassingsgebied 

a) Deze voorschriften zijn van toepassing op LS-installaties verbonden aan tijdelijke werven. 

b) Deze voorschriften zijn niet van toepassing in het geval dat de meetgroep op haar definitieve 
plaats in het gebouw wordt opgesteld. In dit geval wordt de aansluiting definitief gemaakt en 
gelden de voorwaarden voor vaste installaties. De voorkeur moet gegeven worden aan 
deze werkwijze. In alle gevallen moet de meetgroep voor het publiek ontoegankelijk 
gemaakt worden. 
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c) De aansluitingen met een stroomsterkte van meer dan 63 A vormen het onderwerp van een 
bijzondere overeenkomst tussen de netbeheerder en de netgebruiker. 

2 ALGEMEEN PRINCIPE 

Een werfkast bestaat uit twee delen : 

• deel voor aansluiting en meting van de energie (deel A) 
• deel voor distributie en beveiliging van de installatie van de netgebruiker (deel B) 

  

                                naar LS-net                                                                       naar netgebruiker 

 

 
       aansluitkabel            verbindingskabel    
werfkabel(s) 
 
 
        Installatie van de verdeler          Installatie van de netgebruiker 

 

Deze kasten voor werven worden uitgevoerd conform de norm NBN EN 60439-4 : Schakel- en 
verdeelinrichtingen voor laagspanning. Deel 4 : Bijzondere regels voor bouwkasten (B.K). 

De kasten moeten bovendien beantwoorden aan de voorschriften van het A.R.E.I. en in het bijzonder 
aan de artikels 95 en 253 tot en met 258. 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen twee types van kasten. Deze twee delen A en B kunnen 
naargelang de toepassing ondergebracht worden 

• hetzij in een gecombineerde werfkast, 
• hetzij in twee volledig van elkaar gescheiden werfkasten. 

De voorkeur wordt aan de gecombineerde werfkast gegeven. 

Alhoewel de kast A onder beheer van de distributienetbeheerder (DNB) valt, wordt dit deel zelfs bij 
een GESCHEIDEN werfkast geleverd en geplaatst door de netgebruiker. De aansluitkabel op het net 
wordt geleverd en geplaatst door de netgebruiker of de DNB naargelang de procedure van de DNB 

De verbindings- en de werfkabels worden door de netgebruiker geleverd en geplaatst. 

De plaats van de meetgroep (kast A), opwaarts van de werfinstallatie geplaatst, wordt bepaald na 
overleg tussen de DNB en de netgebruiker. 

De werfkast moet vergrendelbaar zijn en voorzien zijn van waarschuwingsborden volgens artikel 261 
van het AREI. 

3 TECHNISCHE BESCHRIJVING 

3.1 Technische beschrijving van kast A 

Deze bouwkast van isolatieklasse 2, omvat een uitgeruste meetgroep met een enkeltariefmeter multi-
spanning en een vierpolige aansluitautomaat met maximale stroomsterkte van 63 A. 

Opmerking :  

Deel A Deel B
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Bij uitzonderlijke gevallen, kan het nodig zijn smeltveiligheden te gebruiken als algemene bescherming 
van de aansluiting. 

De kast wordt door de netgebruiker geleverd en is uitgevoerd in zelfdovend en halogeenvrij materiaal: 
de bescherming is IP 43, IK 08(volgens de normen NBN EN 60529 en NBN EN 50102). 

De kast is voorzien om geplaatst te worden tegen een verticale steun (wand of paal) of op een 
voetstuk. 

De kast is voorzien van een ruimte met de volgende afmetingen (H x B x D) 700 x 300 x 270 mm, 
voorbehouden voor de meetgroep van de DNB. 

De aansluitmodule wordt door de netgebruiker geleverd. 

De aansluitautomaat moet binnen de meetmodule geïnstalleerd worden, maar vanaf de buitenkant 
van de aansluitingskast bedienbaar zijn. 

De index van de meter moet zichtbaar zijn van buiten de kast A. 

Het is nodig op een wijze zichtbaar van buiten de kast de nominale netspanning aan te duiden bij 
middel van een omkeerbaar op de binnenkant geplaatst aanduidingsplaatje. Een zijde draagt de 
vermelding van de "3,230 V" en de andere zijde draagt de vermelding "3N, 400 V". 

Bij een driefasige aansluiting zal de DNB een rechts draaiveld ter beschikking stellen. 

Belangrijke opmerking : 

De aarding in de kast A wordt niet verbonden met de aarding van de DNB. 

Op de kast wordt op duidelijke wijze vermeld : "DE AARDING WORDT NIET TER BESCHIKKING 
GESTELD DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER". 

3.2 Technische beschrijving van kast B 

Deze kast bevindt zich stroomafwaarts van de kast A. 

Van hieruit wordt de werfinstallatie gevoed. 

Deze kast bevat de beschermingsinrichting tegen overstroom en kortsluiting stroomafwaarts, alsook 
de beschermingsinrichting tegen onrechtstreekse aanrakingen (differentieelstroominrichtingen). De 
bescherming tegen onrechtstreekse aanrakingen van de kast zelf wordt bekomen door gebruik te 
maken van materiaal van klasse 2. 

De aarding van de werf moet door de netgebruiker aangebracht worden, ter hoogte van de kast B. 

3.3 Gecombineerde werfkast 

In geval de delen A en B in één zelfde gecombineerde werfkast ondergebracht worden, moeten deze 
ook conform zijn met de voorschriften van de norm NBN EN 60439-4. 

De kast is voorzien van twee- of vierpolige stopcontacten (EN 60309-1 en 60309-2) van 32 A of 63 A. 
Deze stopcontacten zijn voorzien van een normaal gesloten (NG) contact voor uitschakeling van de 
automaat van de beveiligingskring als de stekker wordt uitgetrokken. Het voetstuk van de 
stopcontacten en van de stekkers dienen een beschermingsgraad te hebben, minstens gelijk aan IP 
43, onafgezien of de stekker in, of uitgetrokken is (cfr. NBN EN 60529). 

De grens tussen de installatie van de DNB en deze van de netgebruiker bevindt zich aan de uitgang 
van de meetgroep. 

Doorverbindingskabel tussen de delen A en B 

Deze kabel is van het type VOB van 16 mm2 minimum. 
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In geval van gecombineerde werfkast wordt de doorverbindingskabel tussen het deel A en het deel B 
rechtstreeks aangesloten op de meetgroep. 

3.4 Gescheiden werfkasten 

In geval van gescheiden werfkasten zal de kast met deel A, voorzien zijn van een vierpolig stopcontact 
(EN 60309-1 en EN 60309-2) (3P + N + Aarde) van 63 A, dat kan dienen in 2,230 V en 3,230 V alsook 
in 3N, 400 V en bevindt zich in principe op één van de laterale zijden of op de onderste zijde. 

Dit stopcontact is voorzien van een (NG) contact voor uitschakeling van de aansluitautomaat als de 
stekker wordt uitgetrokken. Het voetstuk van het stopcontact en van de stekker dienen een 
beschermingsgraad te hebben, minstens gelijk aan IP 43, onafgezien of de stekker in, of uitgetrokken 
is (cfr. NBN EN 60529). 

De grens tussen de installatie van de DNB en deze van de netgebruiker  bevindt zich onmiddellijk na 
het stopcontact van de kast A. 

Doorverbindingskabel tussen de kasten A en B 

De netgebruiker zal alle maatregelen treffen om de mechanische veiligheid van de verbindingskabel 
tussen de kasten A en B te verzekeren, teneinde elke beschadiging en elk risico op kortsluiting te 
vermijden. 

Deze kabel is van het type H07 RN-F (5G10) conform NBN C32-131 en bestaat uit 5 geleiders van 
minstens 10 mm2 (2 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en 1 groengele). 

Deze kabel is eigendom van de netgebruiker. Hij moet voorzien zijn van een stekker met pakkingbus 
van het type EN 60309-1, EN 60309-2 (3P + N + Aarde) 63 A (rode kleur). 

Hoewel de aardverbinding niet door de DNB verzekerd wordt, moet de netgebruiker de groengele 
beschermingsgeleider van de kabel stroomafwaarts verbinden met de lokale aardverbinding van kast 
B en stroomopwaarts met de aardingspin in de stekker volgens EN 60309 (kast A). 

4 TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE STOPCONTACTEN, STEKKERS EN TYPE 
VAN AANSLUITING 

Zie bijlage. 

5 UITVOERING VAN DE AANSLUITING EN PLAATS VAN DE WERFKAST 

5.1 Aansluiting d.m.v. een definitieve aansluitkabel 

In vele gevallen, bvb. bij bouwwerven van woningen, die later ondergronds zullen aangesloten 
worden op het elektriciteitsnet (ondergronds net of luchtnet), kan de tijdelijke aansluiting gemaakt 
worden met gebruik van de definitieve aansluitkabel. Deze werkwijze verdient de voorkeur. 

Voor zover de meetgroep niet op de definitieve plaats kan geïnstalleerd worden (als de woning nog 
niet winddicht is afgesloten), wordt de werfkast opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de 
doorsteekopening voor de definitieve aansluitkabel in de woning. 

De aansluitkabel wordt dan ter hoogte van de werfkast in lusvorm opgerold, om later binnengebracht 
te worden tot aan de definitieve meetgroep. 

De aanleg en levering van de aansluitkabel gebeuren volgens de reglementen van de plaatselijke 
DNB. 
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5.2 Aansluiting d.m.v. een tijdelijke aansluitkabel (indien de vorige werkwijze 
niet mogelijk is) 

5.2.1 Aansluiting vanaf een bovengronds net 
De werfkast (kast A of de gecombineerde kast) wordt verplaatst op of vlakbij de dichtsbijzijnde paal 
(klimgaten vrijhouden).  

De aansluitkabel tussen het net en de werfkast wordt geleverd door de netgebruiker, en ter 
beschikking gehouden van de DNB, die hem met het net zal verbinden. 

De netgebruiker voert de nodige werken uit langs de weg of bij kruising van wegen volgens artikel 
159 van het AREI. De eventuele toelatingsaanvraag bij de overheid die het beheer van de openbare 
weg onder haar bevoegdheid heeft, is ten laste van de netgebruiker. 

De aansluitkabel moet van het type HO7RN-F zijn, en is samengesteld uit 5 geleiders van minstens 10 
mm2 (2 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en 1 geel/groene geleider). 

5.2.2 Aansluiting vanaf een ondergronds net 
In dergelijke gevallen wordt de werfkast opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van een cabine of LS-
verdeelkast. In ieder geval is de juiste plaats af te spreken met de DNB. 

De aansluitkabel is van het type zoals vermeld sub 5.2.1, tenzij hij ingegraven wordt. In dit laatste 
geval moet de kabel van het type EVVB of EXVB zijn, van minstens 10 mm2 doorsnede. 

6 Duur van de tijdelijke aansluiting 

De tijdelijke aansluiting wordt door de DNB ter beschikking gesteld voor een termijn die maximaal 24 
maanden bedraagt, tenzij anders overeengekomen. Na verloop van deze termijn heeft de DNB het 
recht de aansluiting af te koppelen, mits voorafgaande aangetekende brief. In uitzonderlijke gevallen 
kan de DNB deze termijn verlengen, mits gemotiveerde aanvraag van de netgebruiker. 

7 Controle van de installatie 

De netgebruiker dient de elektrische werfinstallatie door een erkend controleorganisme te laten 
keuren, volgens het artikel 270 van het AREI, alvorens een aanvraag in te dienen bij de DNB voor een 
aansluiting. 
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VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE WERFAANSLUITINGEN VAN 
BEPERKTE DUUR OP HET LS-NET  

WERFKASTEN 

STOPCONTACT NBN-EN 60309 

• 63 A 3P + N + Aarde 
• 400V 50 Hz (Rood) 
• Elektrische vergrendeling door pilootcontact 
• Voor kabel van 6 tot 25 mm2 
• Bescherming IP x 7 
 

STEKKER NBN-EN 60309 

• 63 A 3P + N + Aarde 
• 400V 50 Hz (Rood) 
• Elektrische vergrendeling door pilootcontact 
• Voor kabel van 6 tot 16 mm2 
• Bescherming IP x 7 
• Uitvoering met pakkingbus 

 

STOPCONTACT EN STEKKER NBN-EN 60309 

Aansluiting van de stekker 

• F - N  : R1 - N 
• 2F : R1 - S2 
• 3F : R1 - S2 - T3 
• 3F + N : R1 - S2 - T3 - N 

De aardgeleider van de kabel wordt via de stekker aangesloten op de 
aardingsklem van het stopcontact maar niet doorverbonden in de werfkast. 

 

AANSLUITKABEL TYPE H07 RN-F (5G10) 

Positie van de aders in de kabel 

• Geel-Groen = Beschermingsgeleider verbonden met de 
werfaarding 

• Blauw  = N = Nulgeleider 
• Zwart  = Fase geleider gevat tussen bruin en geel-

groen 
• Bruin  = Fase geleider gevat tussen zwart en blauw 
• Zwart  = Fase geleider gevat tussen blauw en geel-groen 
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BIJLAGE X: TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE 
AANSLUITING VAN FOORINSTALLATIES OP HET 
DISTRIBUTIENET. 

Voor wat betreft de technische aspecten voor de aansluiting van foorinstallaties op het distributienet 
verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en voor zover de 
bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale 
normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven in het BFE-
document C1/113: 06.2002: “Technische voorschriften voor de aansluiting van foorinstallaties op het 
distributienet”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen.  
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15 

 

Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van 
elektriciteit in België 

Rodestraat, 125     B-1630  Linkebeek 

 
TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING 

VAN FOORINSTALLATIES OP HET DISTRIBUTIENET 
 

Terminologie aangepast op basis van Technisch Reglement Distributie 

 

 

 

 

 

 

 

C1/113 – 06.2002 
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1 Toepassingsdomein 

Deze technische voorschriften betreffen de aansluiting op het distributienet van foorinstallaties in 
laagspanning, toegankelijk voor het publiek. 

2 Wetgeving 

Foorinstallaties en hun aansluiting op het distributienet moeten voldoen aan het Algemeen Reglement 
op de Elektrische Installaties (AREI) waarvan de basistekst in het Koninklijk Besluit van 10.03.81 werd 
vastgelegd (BS 29.04.81).  Dit reglement werd sindsdien gewijzigd en/of aangevuld door diverse 
besluiten. 

3 Materieel waarop toezicht dient gehouden te worden 

3.1 Kabels en elektrische nutsleidingen 

De soepele elektriciteitskabels, die de foorinstallaties verbinden met de kast van de 
distributienetbeheerder (DNB) (elektrische aansluitleiding) moeten een sterke mechanische weerstand 
hebben en dienen te vallen onder de rubriek « beveiligd tegen elektrische schokken », zoals de 
toestellen van de klasse II.  (Referenties : AREI art. 95-04 en het MB van 06.07.81 verschenen in het 
BS van 12.08.81 en het MB van 16.09.86 verschenen in het BS van 27.01.87). 

De inachtneming van de veiligheidscriteria impliceert de correcte aanpassing van de uitwendige 
kabeldiameter aan de ingangsdiameter van de stekker, bestemd om de stroomverdeling met de 
verdeelkast te verzekeren. Daar deze uitgerust is met 2 types stopcontacten (32A en 63A), worden de 
volgende twee combinaties aanbevolen: 

1ste geval: een blauwe stekker van 32 A van het NORMALE type (norm NBN EN 60309-1) 
aangesloten op een koperen kabel H07RN-F (normen NBN HD 22.1 en NBN HD 
22.2) met als doorsnede 2 x 6 mm² + 1 x 6 mm². 

2de geval: een rode stekker van 63 A van het type TA (norm NBN 63-309-1) aangesloten 
op een koperen kabel H07RN-F (normen NBN HD 22.1 en NBN HD 22.2) met 
als doorsnede 4 x 16 mm² + 1 x 16 mm². 

Bijzonder geval: voor aansluitingen van een stroomsterkte > 63 A worden de modaliteiten door 
een bijzondere overeenkomst met de DNB geregeld. 

3.2 Aarding 

Indien de aarding niet ter beschikking wordt gesteld door de DNB, is de foorkramer verplicht een 
aarding te voorzien, waarvan de spreidingsweerstand niet groter is dan 500 Ω (AREI art. 97-02). 

3.3 Automatische differentieelschakelaar 

Alle stroombanen moeten ten minste beschermd zijn door een automatische differentieelschakelaar, 
waarvan de aanspreekstroom niet groter is dan 100 mA (AREI art. 97-02). 

4 Controlebezoek 
De foorinstallaties in laagspanning moeten om de 13 maanden gecontroleerd worden door een 
erkend organisme (AREI art. 271). 
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BIJLAGE XI: SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR 
HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE 
INSTALLATIES ZONDER METER. 

Voor wat betreft de technische aspecten voor de aansluiting van foorinstallaties op het distributienet 
verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar bevoegdheid vallen en voor zover de 
bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn met geldende Belgische en internationale 
normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt binnen de BFE en beschreven in het BFE-
document C1/109: 06.2004: “Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste 
professionele installaties zonder meter”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal 
overgenomen. 
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1 Toepassingsgebied 

Dit document heeft specifiek betrekking op de technische realisatie van aansluitingen op het LS-
distributienet van vaste professionele installaties zonder meter uitgezonderd foorinstallaties en 
openbare verlichtingstoestellen beheerd door de DNB. 

De toelating voor een aansluiting zonder meter kan enkel gegeven worden indien hiervoor door de 
BFE voorafgaandelijk een verbruik werd bepaald rekening houdend met het op deze installatie van 
toepassing zijnde Technisch Reglement Distributie. Dit verbruik wordt vastgelegd op basis van een 
door de aanvrager bij de BFE in te dienen technisch dossier overeenkomstig de procedure vastgelegd 
in het document BFE C3/2. 

2 Specifieke eisen m.b.t. de aansluitkast zonder meter 

De aansluitkast en het elektrisch materieel worden geleverd en geïnstalleerd door de DNG. 

2.1 Plaats van opstelling 

De plaats van opstelling wordt bepaald in overleg met de DNB. 

De aansluitkast zonder meter moet geïnstalleerd worden:  

• ofwel in een lokaal; 
• ofwel in een buiten gelegen ‘beschutte ruimte’ aan de rand van het eigendom of op de grens van 

de openbare weg; 
• ofwel in de daarvoor voorziene ruimte in het te voeden geheel; 
• ofwel in buitenopstelling met verhoogde beschermingsgraad. 

2.2 Samenstelling 
• Een bodem met aangepaste uitbreekopeningen voor het binnenbrengen van aansluitkabel en 

verbindingskabel naar de installatie. 
• Een uitneembare montageplaat met bevestigingsprofiel, breedte 35 mm, dat het opklikken van 

apparatuur met bevestiging volgens NBN EN 60715 toelaat. 
• Een afsluitdeksel met deurtje om de bediening van de aansluitautomaat mogelijk te maken. 
• Bodem, deksel en deurtje moeten de geëiste beschermingsgraad van de kast verzekeren. 
• Het deksel moet voorzien zijn van een verzegelmogelijkheid, zodat de toegang tot 

aansluitklemmen van alle toestellen van de DNB afgeschermd wordt. De zegels mogen enkel door 
de DNB verbroken worden.  

2.3 Karakteristieken 
• Materiaal: zelfdovend isolerend materiaal 
• Beschermingsgraad volgens NBN EN 60 529: IP 55 (ook na installatie & aansluiting) (IP 40 met 

open deurtje) ; 
• Beschermingsgraad tegen mechanische schokken volgens EN 62262 (ex-EN 50102): IK07 en IK10 

voor buitenopstelling 
• Isolatie: klasse 2 
• Brandweerstand volgens NBN EN 60695-2-1: 750°C 
• De vrije aansluitruimte tussen de kastbodem en de klemmen van de aansluitscheider bedraagt 

minimaal 75 mm (zie bijlage 3). 

2.4 Afmetingen, uitrusting en bedrading  
• De aansluitkast moet minimum de volgende toestellen kunnen bevatten: aansluitscheider (4 

polen) 63A, aansluitautomaat (2 of 4 polen) 10 A (10kA) volgens NBN C61-142 en eventueel 
ontvangtoestel voor telebediening. De differentieelschakelaar of de scheidingstransformator, 
alsook andere toestellen moeten buiten de kast van de DNB geplaatst worden. 

• De doorsnede van interne bedrading is minimum 2,5 mm². De verbinding tussen aansluitscheider 
en aansluitautomaat wordt uitgevoerd in VOBs 6 mm2. 
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• De verbinding tussen de aansluitkast zonder meter en de installatie wordt tot stand gebracht met 
behulp van een VVB- of XVB-kabel zonder groen/gele ader met een minimum doorsnede van 2.5 
mm2. Indien deze verbinding een beschermingsgraad van IP 43, IK 10 behoudt over geheel haar 
lengte, mogen draden VOBs van het type H07V-U / H07V-R / H07V-K of H07RN-F (één moet 
blauw zijn), voorzien van een niet metalen bescherming, gebruikt worden voor zover de IP55-
karakteristiek van de aansluitkast nageleefd wordt. De doorsnede wordt berekend in functie van 
de lengte van de kabel en van de karakteristieken van de aansluitautomaat. De DNG voorziet 
steeds een vrije lengte van 20 cm ontmantelde kabel binnenin de kast.  

• De verbindingskabel buiten de aansluitkast wordt zo kort mogelijk gehouden om het risico van 
beschadiging en van elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking, zo klein mogelijk te 
houden. Deze kabel is uit één stuk. Het gebruik van verbindings- en aftakdozen is verboden. 

2.5 Aansluiting kant DNG 

In de bijlagen 1A en 1B worden de principeschema’s gegeven voor de aansluitkasten al of niet 
uitgerust met een CAB toestel. 

Deze bijlagen vermelden tevens de aansluitschema’s kant DNG voor aansluitvermogens kleiner of 
groter dan 200 VA. 

Een derde toegelaten mogelijkheid van aansluiting voor exclusief gebruik in de specifieke gevallen 
zoals vermeld in art 85.11 van het AREI is een TT systeem dat beantwoordt aan de eisen van art. 
81.02b. 

2.6 Bijzonder geval van ondergrondse aansluitkast zonder meter 

Indien een aansluitkast zonder meter ondergronds geplaatst wordt, zijn volgende bijkomende 
voorschriften van toepassing: 

• een verhoogde beschermingsgraad dient te worden gerespecteerd nl. IP67; 
• indien de kast gescheiden moet kunnen worden van haar ondergrondse ruimte, zal zij voorzien 

zijn van een ergonomisch handvat, alsook van een aanhaaksysteem ; 
• voor de bevestiging onder het voetpad moet de kast in een put geplaatst worden die weerstaat 

aan 12,5 T (klasse B 125 volgens NBN EN 124). Voor andere toepassingen, moet verwezen 
worden naar de eisen van de norm NBN EN 124). 

• alle metalen stukken van de put moeten weerstaan aan al de mogelijke externe invloeden die zich 
kunnen voordoen op de plaats van de installatie (zout,…): bv. Inox, legering van Al,… 

2.7 Kenmerken “beschutte ruimte” 

De in 2.1 vermelde 'beschutte ruimte' heeft de volgende kenmerken: 

• een beschermingsgraad IP 34, IK 10; 
• weerbestendig; 
• afmetingen worden in overleg met de DNB bepaald; 
• op elk ogenblik voor de DNB toegankelijk. 

2.8 Aansluiting op het net 

Vooraleer de DNB een aansluiting realiseert moet hij nagaan of het aangesloten vermogen 
overeenkomt met dat voorzien onder het referentienummer van de toelating (zie document BFE 
C3/2). Bij niet overeenstemming zal hij aan de DNG vragen een dossier op te maken en een nieuwe 
aanvraag bij de BFE indienen. 

De aansluitingskabel die de aansluitkast zonder meter voedt, moet voldoen aan de technische 
voorschriften BFE C1/107. 
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BIJLAGE 1 A: PRINCIPESCHEMA VAN DE AANSLUITKAST 

 
Aansluitingspunt

Aansluitautomaat 

Aansluitscheider 

EVVB / EXVB  ≥ 4 x 10 mm ² Cu 

∆ Differentieelschakelaar 

≥ 2,5 mm² Cu  
VVB / XVB of draden 

Kast  DNG 
Beschermingsgraad II 

Aansluitkast 
(verzegelbaar) 

≤ 200 VA

H07V-K (VOBs)  ≥ 6 mm ² Cu 

LS distributienetkabel

Grens tussen installatie DNG
en installatie DNB

Aansluitautomaat

Aansluitscheider

EVVB / EXVB ≥ 4 x 10 mm² Cu

Aansluitingspunt

Beschermings-
transformator  of
Veiligheidstransformator

≥ 2,5 mm² Cu 
VVB / XVB of draden

Kast  DNG
Beschermingsgraad II

Aansluitkast
(verzegelbaar)

≤ 200 VA

H07V-K (VOBs) ≥ 6 mm² Cu

Aansluitautomaat

Aansluitscheider

EVVB / EXVB ≥ 4 x 10 mm² Cu

Aansluitingspunt

∆ Differentieelschakelaar

≥ 2,5 mm² Cu 
VVB / XVB of draden

Kast  DNG
Beschermingsgraad II

Aansluitkast
(verzegelbaar)

> 200 VA

H07V-K (VOBs) ≥ 6 mm² Cu
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BIJLAGE 1 B: PRINCIPESCHEMA VAN DE AANSLUITKAST MET CAB 
 

Aansluitautomaat

Aansluitscheider

EVVB / EXVB ≥ 4 x 10 mm² Cu

Aansluitingspunt

Aansluitkast
(verzegelbaar)

Contactor

4 53 7 8621

Ontvangtoestel
CAB

∆ Differentieelschakelaar

≥ 2,5 mm² Cu 
VVB / XVB of draden

Kast  DNG
Beschermingsgraad II

≤ 200 VA

H07V-K (VOBs) ≥ 6 mm² Cu

Grens tussen installatie DNG
en installatie DNB

LS distributienetkabel

Aansluitautomaat

Aansluitscheider

EVVB / EXVB ≥ 4 x 10 mm² Cu

Aansluitingspunt

Aansluitkast
(verzegelbaar)

Contactor

4 53 7 8621

Ontvangtoestel
CAB

Beschermings-
transformator  of
Veiligheidstransformator

≥ 2,5 mm² Cu 
VVB / XVB of draden

Kast  DNG
Beschermingsgraad II

≤ 200 VA

H07V-K (VOBs) ≥ 6 mm² Cu
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∆ Differentieelschakelaar

≥ 2,5 mm² Cu 
VVB / XVB of draden

Kast  DNG
Beschermingsgraad II

> 200 VA

Grens tussen installatie DNG
en installatie DNB

Aansluitautomaat

Aansluitscheider

EVVB / EXVB ≥ 4 x 10 mm² Cu

LS distributienetkabel

Aansluitingspunt

Aansluitkast
(verzegelbaar)

Contactor

4 53 7 8621

Ontvangtoestel
CAB

H07V-K (VOBs) ≥ 6 mm² Cu
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BIJLAGE 2: PRINCIPESCHEMA’S VOOR HET PLAATSEN VAN DE 
AANSLUITINGSKABEL  

Boordsteen 

Rijweg 

 

Ondergrondse 

Boordsteen 

Rijweg 

Ondergrondse elektriciteitsdistributiekabel 
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Ondergrondse 
elektriciteitsdistributiekabel

Rijweg 

 

Boordstee
n 
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BIJLAGE 3 A: KENMERKEN AANSLUITKAST 
 

O O

Pakkingsbus voor
aansluitkabel 

EVVB of EXVB
4 x 10 mm²

Pakkingsbus voor 
verbindingskabel

VVB of XVB
Min. 2 x 2,5 mm²

H07V-K (VOBs)
6 mm²

Zwart en blauw

Aansluitautomaat
2 polen of 4 polen

Volgens NBN C61-142

Aansluitscheider
4P 63 A

Uitneembare
montageplaat

M
in

im
um

 7
5 

m
m

M
in

im
um

45
 m

m

M
in

.
15

 m
m

 

O O

L1 L2 L3 N

Bruin Zwart BlauwGrijs

∗

 
 

 
* Bij netspanning 3 x 230 V zal de DNB de blauwe geleider verplaatsen van N naar L3. 
Aansluitkast verzegelbaar: linksonder en rechtsboven of linksboven en rechtsonder 
Voor gebruik onder het maaiveld plaatst men op de: 
• Aansluitkabel een krimpvormstuk 
• Verbindingskabel een krimpkous type waterstop 
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BIJLAGE 3 B: KENMERKEN AANSLUITKAST MET CAB 

O O

C
on

ta
ct

or

80 mm

18
0 

m
m

Ontvangtoestel
CAB

M
in

im
um

45
 m

m
M

in
.

15
 m

m

M
in

im
um

 7
5 

m
m

Pakkingsbus voor
aansluitkabel 

EVVB of EXVB
4 x 10 mm²

Pakkingsbus voor 
verbindingskabel

VVB of XVB
Min. 2 x 2,5 mm²
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BIJLAGE XII: OVEREENSTEMMING TUSSEN DE 
STROOMSTERKTE EN HET VERMOGEN VAN DE AUTOMATISCHE 
LAAGSPANNINGSSCHAKELAARS. 
Voor wat betreft de technische aspecten voor de overeenstemming tussen de stroomsterkte en het 
vermogen van de automatische LS-schakelaars verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen 
haar bevoegdheid vallen en voor zover de bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn 
met geldende Belgische en internationale normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt 
binnen de BFE en beschreven in het BFE-document C1/110: 06.1998: “Overeenstemming tussen de 
stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaars”. Deze afspraken worden in deze 
bijlage integraal overgenomen.  
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C1/110    
Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen 

van de automatische LS-schakelaars 
    
    

Stroomsterkte 2, 230 V 3, 230 V 3N, 400 V 
A Vermogen kVA Vermogen kVA Vermogen kVA 
        
        
4 0,9 1,6 2,8 
5 1,2 2,0 3,5 
6 1,4 2,4 4,2 
7 1,6 2,8 4,8 
8 1,8 3,2 5,5 
9 2,1 3,6 6,2 
10 2,3 4,0 6,9 
11 2,5 4,4 7,6 
12 2,8 4,8 8,3 
13 3,0 5,2 9,0 
14 3,2 5,6 9,7 
15 3,5 6,0 10,4 
16 3,7 6,4 11,1 
17 3,9 6,8 11,8 
18 4,1 7,2 12,5 
19 4,4 7,6 13,2 
20 4,6 8,0 13,9 
21 4,8 8,4 14,5 
22 5,1 8,8 15,2 
23 5,3 9,2 15,9 
24 5,5 9,6 16,6 
25 5,8 10,0 17,3 
26 6,0 10,4 18,0 
27 6,2 10,8 18,7 
28 6,4 11,2 19,4 
29 6,7 11,6 20,1 
30 6,9 12,0 20,8 
31 7,1 12,3 21,5 
32 7,4 12,7 22,2 
33 7,6 13,1 22,9 
34 7,8 13,5 23,6 
35 8,1 13,9 24,2 
36 8,3 14,3 24,9 
37 8,5 14,7 25,6 
38 8,7 15,1 26,3 
39 9,0 15,5 27,0 
40 9,2 15,9 27,7 
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41 9,4 16,3 28,4 
42 9,7 16,7 29,1 
43 9,9 17,1 29,8 
44 10,1 17,5 30,5 
45 10,4 17,9 31,2 
46 10,6 18,3 31,9 
47 10,8 18,7 32,6 
48 11,0 19,1 33,3 
49 11,3 19,5 33,9 
50 11,5 19,9 34,6 
51 11,7 20,3 35,3 
52 12,0 20,7 36,0 
53 12,2 21,1 36,7 
54 12,4 21,5 37,4 
55 12,7 21,9 38,1 
56 12,9 22,3 38,8 
57 13,1 22,7 39,5 
58 13,3 23,1 40,2 
59 13,6 23,5 40,9 
60 13,8 23,9 41,6 
61 14,0 24,3 42,3 
62 14,3 24,7 43,0 
63 14,5 25,1 43,6 
64   25,5 44,3 
65   25,9 45,0 
66   26,3 45,7 
67   26,7 46,4 
68   27,1 47,1 
69   27,5 47,8 
70   27,9 48,5 
71   28,3 49,2 
72   28,7 49,9 
73   29,1 50,6 
74   29,5 51,3 
75   29,9 52,0 
76   30,3 52,7 
77   30,7 53,3 
78   31,1 54,0 
79   31,5 54,7 
80   31,9 55,4 
81   32,3 56,1 
82   32,7 56,8 
83   33,1 57,5 
84   33,5 58,2 
85   33,9 58,9 
86   34,3 59,6 
87   34,7 60,3 
88   35,1 61,0 
89   35,5 61,7 
90   35,9 62,4 
91   36,3 63,0 
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92   36,7 63,7 
93   37,0 64,4 
94   37,4 65,1 
95   37,8 65,8 
96   38,2 66,5 
97   38,6 67,2 
98   39,0 67,9 
99   39,4 68,6 

100   39,8 69,3 
 
Overeenstemmende vermogens voor smeltveiligheden 
 
Wanneer men een smeltveiligheid gebruikt, wordt de nominale stroomsterkte, vermeerderd met X %, 
beschouwd als de waarde van het kaliber van de overeenkomende automatische schakelaar 
  X = 50 % voor smeltveiligheden kleiner dan 16 A 
  X = 25 % voor smeltveiligheden groter dan of gelijk aan 16 A 
 
Voorbeelden 
een smeltveiligheid van 10 A komt overeen met een automatische schakelaar van 15 A, 
een smeltveiligheid van 32 A komt overeen met een automatische schakelaar van 40 A, 
 
Onderstaande tabel geeft de overeenkomst voor de kalibers groter dan 100 A 

 
Stroomsterkte 2, 230 V 3, 230 V 3N, 400 V 

A Vermogen kVA Vermogen kVA Vermogen kVA 
        
        

125   62,2 108,3 
160   79,7 138,6 
200   99,6 173,2 
250   124,5 216,5 
315   156,9 272,8 
400   199,2   
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BIJLAGE XIII: SPECIFIEKE TECHNISCHE 
AANSLUITINGSVOORSCHRIFTEN VOOR 
GEDECENTRALISEERDE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN 
PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET 

Voor wat betreft de technische aspecten voor aansluiting van gedecentraliseerde productie-installaties 
die in parallel werken met het distributienet verwijst de VREG, voor zover deze aspecten binnen haar 
bevoegdheid vallen en voor zover de bepalingen in deze documenten niet in tegenspraak zijn met 
geldende Belgische en internationale normen en reglementeringen, naar de afspraken gemaakt 
binnen de BFE en beschreven in het BFE-document C10/11: 09.2004: “Specifieke technische 
aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties die in parallel werken met het 
distributienet”. Deze afspraken worden in deze bijlage integraal overgenomen.  
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1 Toepassingsgebied 

Deze technische voorschriften zijn van toepassing op installaties die hetzij op laagspanningsnetten, 
hetzij op middenspanningsnetten worden aangesloten. Het gaat om een gamma van vermogens 
gaande tot ongeveer 15 MVA. 

Deze voorschriften werden opgesteld met het doel het net te beschermen, maar zij bevatten niet de 
eigen beveiligingen van de machines van de gedecentraliseerde producent, noch de eisen gesteld in 
het AREI (die nochtans van toepassing zijn). 

Daarenboven houden zij rekening met de veiligheid van het personeel. 

2 Aansluiting 

De netbeheerder zal de aansluitingsvoorschriften bepalen in functie van het aan te sluiten vermogen 
en de kenmerken van het net waarop het vermogen zal worden aangesloten. 

Het net dat voor de transit van de gedecentraliseerde productie zal worden ingezet, moet aan 
verschillende vereisten voldoen. 

Het spanningsplan moet kunnen aangehouden worden voor de limieten van de exploitatie met of 
zonder de aanwezigheid van de gedecentraliseerde productie (zie bijlage 1). 

Het totale vermogen van de gedecentraliseerde productie-installaties mag het vermogen van de 
HS/MS transformatoren in situatie n – 1 van het netwerk niet overschrijden. 

Nota 1: De situatie n stelt de situatie van het net voor zonder defecte elementen, de situatie n 
– 1 stelt de situatie van het net voor met 1 defect element. 

Nota 2: Men mag in gemeenschappelijk overleg beslissen dat aangenomen wordt dat 
bepaalde gedecentraliseerde producties niet werken in de situatie n – 1 van het netwerk. 

Tevens mag het totale vermogen van de gedecentraliseerde productie, in een LS-netwerk, het 
vermogen van de MS/LS-transformatoren niet overschrijden. 

Het vermogenstransport moet bovendien gebeuren zonder de capaciteit van de net-elementen te 
overschrijden. Tenslotte moet het toegevoegde kortsluitvermogen, gecumuleerd met de waarde van 
het kortsluitvermogen van het net, verenigbaar zijn met de werkelijke capaciteiten van het materieel. 
De aansluiting kan bijgevolg netversterkingen vereisen waarvoor de gedecentraliseerde producent om 
een financiële tussenkomst kan worden verzocht. 

Op basis van deze criteria bepaalt de netbeheerder de aansluitingswijze van de productie-installatie op 
het distributienet. Elk geval zal afzonderlijk en in functie van de concrete omstandigheden worden 
bestudeerd. 

Nota: de aansluiting van windmolens op het distributienet kan aanleiding geven tot onaanvaardbare 
spanningsschommelingen (zie in dit verband informatieve bijlage 2). 

3 Algemeen 

3.1. Vóór de aansluiting op het net dient de installatie van de gedecentraliseerde producent op zijn 
kosten door een erkend organisme te worden gecontroleerd op haar conformiteit met het 
algemeen reglement voor elektrische installaties.Tijdens deze controle wordt ook de 
conformiteit met art 235.01 c1) en d) van het AREI nagegaan (zie bijlage 3) voor installaties 
aangesloten op het distributienet door middel van een automatisch scheidingssysteem. 
Daarnaast zullen de bijzondere aspecten van de gedecentraliseerde productie, inclusief de 
eventuele beveiliging tegen DC-injectie (§ 11), worden gecontroleerd door een door de 
netbeheerder erkend organisme. Beide controles kunnen door eenzelfde organisme worden 
uitgevoerd. 
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De bijzondere controle wordt, met een periodiciteit van 5 jaar, herhaald op initiatief en op 
kosten van de gedecentraliseerde producent. Een jaarlijkse controle kan worden opgelegd in 
geval van een risicostijging (aanpassing van de installatie, onregelmatige werking,...). Ze zal 
o.m. betrekking hebben op het aansluitingsschema, de werking van het 
ontkoppelingsapparaat, de regeling en de werking van de bijzondere 
beveiligingsvoorzieningen en het systeem voor koppeling in parallel. 

3.2. De gedecentraliseerde productieinstallatie mag enkel na schriftelijke toestemming van de 
netbeheerder op het distributienet worden aangesloten. 

Deze toestemming is eveneens vereist indien de gedecentraliseerde producent een wijziging in 
zijn productieinstallatie wil doorvoeren, met name ingeval van wijziging van het betrokken 
vermogen. 

De netbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de goede werking van de 
installatie te controleren. 

3.3. Alle generatoren > 10 kW moeten driefasig zijn. 

3.3.1 Ingeval van aansluiting op het middenspanningsnet, worden de generatoren op het net 
aangesloten via een transformator waarvan de kenmerken door de netbeheerder worden 
vastgelegd. De kortsluitspanning moet ten minste 10 % bedragen, behalve wanneer de net- 
beheerder een afwijking toestaat in geval van een vermogen < 1,2 MVA . De transformator 
heeft een viervoudige functie: hij beveiligt de generatoren van de gedecentraliseerde 
producent door de schokken op te vangen die bij een slecht uitgevoerde parallelkoppeling 
kunnen ontstaan; bij een aardingsdefect van de generator verhindert hij dat aardingsstroom 
van het net overgaat naar de generator; op het net vangt hij de stoten op die van de 
generatoren afkomstig zijn, en tenslotte zorgt hij ervoor dat het toegevoegde 
kortsluitvermogen, dat door de installatie wordt ingebracht op het MS-net, beperkt wordt. 

Als de overgangsimpedantie X’d van de generator of de resultante van de 
overgangsimpedanties in het geval van meerdere generatoren hoger is dan 40 %, wanneer 
respectievelijk als basis het vermogen van de generator of de som van de vermogens van de 
generatoren wordt genomen, is de MS-transformator voor de aansluiting niet verplicht. 

Voorbeeld: geval van twee machines 

X result.(p.e.) = X1X2(S1+S2)/(X1S2+X2S1) 

Waarin S1 en S2 de vermogens zijn van de twee machines. 

Indien er zich geen MS-transformator bevindt tussen de generator en het middenspannings-
net, is het nulpunt van de generator niet aangesloten op de aarding. De gedecentraliseerde 
producent is zich ervan bewust dat, bij een aardingsdefect in de generator, de aardfoutstroom 
geleverd wordt door het middenspanningsnet. 

3.3.2. Ingeval van aansluiting op het laagspanningsnet: 

• moet de generator, wanneer de installatie op een 3 x 230 V distributienet met of zonder 
nulgeleider wordt aangesloten, op 3 x 400 V kunnen worden omgeschakeld; 

• zal de gedecentraliseerde producent zich bij de netbeheerder informeren over het type 
van distributienet (TT of IT) waarop hij zal worden aangesloten, teneinde alle 
maatregelen te kunnen treffen voor de goede werking van zijn installatie. In het geval van 
een IT-net is het verboden om de eventuele nulgeleider van de generator te aarden, 
omdat een dergelijk net per definitie niet mag worden geaard; 

• zal de gedecentraliseerde producent informatie inwinnen bij de netbeheerder omtrent de 
richting van het draaiveld. 

3.4. De installaties moeten eveneens voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Ingeval van 
aansluiting op het middenspanningsnet zijn de voorwaarden vermeld in het document C2/112 
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van de BFE "Technische voorschriften voor aansluiting op het HS distributienet” van 
toepassing. Ingeval van aansluiting op het laagspanningsnet gelden de voorwaarden vermeld 
in het document "Type-reglement voor de aftakking, het ter beschikking stellen en het 
afnemen van elektriciteit in laagspanning", aangevuld met het BFE-document "Technische 
regels voor aansluitingen in laagspanning". Deze documenten kunnen bij de netbeheerder 
worden aangevraagd. 

4 Scheidingssysteem  

Bij werkzaamheden met uitgeschakelde spanning op de aansluiting of op het distributienet moet de 
gedecentraliseerde productie-installatie van het net losgekoppeld kunnen worden door middel van een 
mechanisme voor veiligheidsonderbreking, zoals bedoeld in artikel 235 van het A.R.E.I. 

De veiligheidsonderbreking moet zichtbaar, vergrendelbaar en permanent toegankelijk zijn voor de 
netbeheerder. Het mechanisme moet bovendien van een type zijn dat door de netbeheerder erkend 
werd. 

Voor gedecentraliseerde productie-installaties < 10 kW mag dit type van veiligheidsonder-breking 
eventueel gerealiseerd worden door middel van een automatisch scheidingssysteem per productie-
eenheid dat voldoet aan art 235.01 c1) en d) van het AREI (zie bijlage 3). 
Voor fotovoltaïsche installaties ≤ 5 kW moet dit automatisch scheidingssysteem voorzien worden.  
Voor zijn eigen behoeften mag de gedecentraliseerde producent er ook een afzonderlijke 
vergrendeling aan toevoegen. 

5 Beveiligingsmechanisme 

5.1 Algemeen 

Wanneer er sprake is van ogenblikkelijke uitschakeling, betekent dit dat geen enkele vertraging wordt 
toegevoegd aan de technische minimumduur die vereist is om de uitschakeling uit te voeren. De 
totale duur mag in ieder geval de 0,12 seconden niet overschrijden. 

De beveiligingen, die het voorwerp uitmaken van een controle in het kader van punt 3.1 van deze 
voorschriften, zijn ofwel voorzien van testklemmen, of zijn van het uittrekbare type, wat het uittesten 
van de verschillende functies mogelijk maakt. De aansluitingsschema's van deze beveiligingen zullen 
bezorgd worden aan het erkend organisme, dat gelast is met de controle van de bijzondere aspecten 
verbonden aan de gedecentraliseerde productie-installatie. 

De spanningsrelais, afgesteld op 106 % UN, moeten kunnen worden afgesteld op 110 % UN. 

5.2 Algemene beveiliging 

Zoals voor elke aansluiting op het distributienet, moeten de installaties aan de aansluitkant op het 
distributienet voorzien zijn van een mechanisme voor automatische onderbreking van de fasen in 
geval van een interne fout die een overschrijding van een bepaalde stroomsterkte gedurende een 
gegeven tijdsduur als gevolg heeft. De waarden van de stroom en van de vertraging worden door de 
netbeheerder opgegeven. 

5.3 Bijzondere beveiliging voor de gedecentraliseerde productie 

5.3.1 Ontkoppelingsbeveiliging 
Indien het gedeelte van het net waarop de gedecentraliseerde producent is aangesloten, niet langer 
onder spanning staat of abnormale spanningswaarden vertoont, moet de autonome productiebron 
automatisch en binnen de kortst mogelijke tijd van het net losgekoppeld kunnen worden. Daartoe 
moet een ontkoppelingsbeveiliging worden geïnstalleerd. Deze kan vóór of na de transformator van de 
gedecentraliseerde productie worden geplaatst. 
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Aangezien er geen afzonderlijke en specifieke relais bestaan om de ontkoppeling vast te stellen zonder 
een beroep te doen op telecommunicatieverbindingen, moet deze functie door een reeks van relais 
worden uitgevoerd. 

5.3.1.1 Aansluiting op het middenspanningsnet 

Het geheel van relais bestaat uit: 

1. Algemeen geval 

• een minimum/maximum frequentierelais, dat een ogenblikkelijke en automatische uitschakeling 
waarborgt van zodra de frequentie buiten de grenswaarden van 50,5 en 49,5 Hz valt; 

• een driefasig maximum-spanningrelais dat een ogenblikkelijke en automatische uitschakeling 
waarborgt van zodra de spanning een vastgelegde grenswaarde overschrijdt. De netbeheerder 
bepaalt de grenswaarde die in principe lager ligt dan 110 % van de nominale spanning; 

• een driefasig hoogste minimum-spanningrelais dat op 50 - 85 % van de nominale spanning en op 
een vertragingstijd van 1,5 seconde kan worden ingesteld. De instelwaarden worden door de 
netbeheerder vastgelegd; 

• een driefasig laagste minimum-spanningrelais dat op 25 - 50 % van de nominale spanning kan 
worden ingesteld en dat een ogenblikkelijke uitschakeling waarborgt. De instelwaarden worden 
door de netbeheerder vastgelegd; 

• een homopolair spanningsrelais voor middenspanning. Het relais kan worden ingesteld op een 
vertragingstijd die hoger ligt dan de tijdsduur die nodig is om de aardingsfouten op het net van 
de netbeheerder normaal weg te werken. De instelwaarden worden door de netbeheerder 
opgegeven. 

2. Indien het vermogen < 1,2 MVA en klein is tegenover dat van het net 

Wanneer het productievermogen niet meer dan 1,2 MVA bedraagt en de netbeheerder van oordeel is 
dat het productievermogen klein(1) is ten opzichte van dat van het net waarop de productie wordt 
aangesloten, kan de netbeheerder toestaan dat geen homopolair relais moet worden geïnstalleerd op 
voorwaarde dat aan één van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan door de 
ontkoppelingsbeveiliging: 

• ofwel waarborgt een relais dat de vectorsprong detecteert de opening van de ontkoppeling vanaf 
een sprong van 7°. Dit criterium kan uitgeschakeld worden als de spanningen van de 3 fasen 
lager zijn dan 80 % om ongepaste uitschakelingen tegen te gaan bij spanningsdips; 

• ofwel waarborgt een df/dt-criterium-relais de opening van de ontkoppeling bij een afwijking van 1 
Hz/s. Dit criterium kan uitgeschakeld worden als de verandering van de frequentie kleiner is dan 
0,2 Hz en ingesteld op 0,1 s om ongepaste uitschakelingen bij trillingen van de generator tegen 
te gaan; 

• ofwel waarborgt een minimum/maximum-frequentierelais een ogenblikkelijke en automatische 
uitschakeling zodra de frequentie buiten de grenswaarden van 50,3 en 49,7 Hz valt. 

5.3.1.2 Aansluiting op het laagspanningsnet 

Het geheel van de relais bestaat uit: 

1  Algemeen geval: Ingeval de generator technisch in staat is om in eiland te werken 

• een minimum/maximum-frequentierelais, dat een ogenblikkelijke en automatische uitschakeling 
waarborgt van zodra de frequentie buiten de grenswaarden van 50,5 en 49,5 Hz valt; 

• een maximum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens uitvoering van de generator, dat een 
ogenblikkelijke en automatische uitschakeling waarborgt van zodra de spanning een vastgelegde 
grenswaarde overschrijdt. De grenswaarde ligt niet hoger dan 106 % van de nominale spanning; 

                                                
(1) Het productievermogen (rekening houdend met alle geïnstalleerde productievermogens) is klein 

tegenover het net als het kleiner is dan de helft van het minimum vermogen dat in eiland kan gaan als 
gevolg van het openen van een vermogenschakelaar in het net. 
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• een hoogste minimum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens uitvoering van de generator, dat 
op 50 - 85 % van de nominale spanning en op een vertragingstijd van 1,5 seconde kan worden 
ingesteld. De instelwaarden worden door de netbeheerder vastgelegd; 

• een laagste minimum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens uitvoering van de generator, dat 
op 25 - 50 % van de nominale spanning kan worden ingesteld en dat een ogenblikkelijke 
uitschakeling waarborgt. De instelwaarden worden door de netbeheerder vastgelegd; 

• één van de volgende 3 relais is toegevoegd: 
• ofwel waarborgt een relais dat de vectorsprong detecteert, de opening van de 

ontkoppeling vanaf een sprong van 7°. Dit criterium kan uitgeschakeld worden als de 
spanningen van de 3 fasen lager zijn dan 80 % om ongepaste uitschakelingen bij 
spanningsdips tegen te gaan; 

• ofwel waarborgt een df/dt-criterium-relais de opening van de ontkoppeling voor een 
drift van 1 Hz/s. Dit criterium kan uitgeschakeld worden als de verandering van de 
frequentie kleiner is dan 0,2 Hz en ingesteld met een vertragingstijd 0,1 s om 
ongepaste uitschakelingen bij trillingen van de generator tegen te gaan; 

• ofwel waarborgt een minimum/maximum-frequentierelais een ogenblikkelijke en 
automatische uitschakeling zodra de frequentie buiten de grenswaarden van 50,3 en 
49,7 Hz valt. 

• voor vermogens > 10 kW ontkoppelt de productie in geval van een fase-onderbreking 
(bijvoorbeeld door asymmetrie-opsporing). 

2. Ingeval de generator technisch niet in staat is om in eiland te werken 

Nota: een generator is technisch niet in staat om in eiland te werken als hij van het asynchrone type 
is zonder compensatie van de reactieve energie of wanneer hij door zijn constructie in de 
onmogelijkheid is in eiland te werken. 

• een minimum/maximum-frequentierelais, dat een ogenblikkelijke en automatische uitschakeling 
waarborgt van zodra de frequentie buiten de grenswaarden van 50,5 en 49,5 Hz valt; 

• een maximum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens de uitvoering van de generator, dat een 
ogenblikkelijke en automatische uitschakeling waarborgt van zodra de spanning een vastgelegde 
grenswaarde overschrijdt. Wanneer de aansluiting uitgevoerd wordt op laagspanning, mag de 
limiet 106 % van de nominale spanning niet overschrijden; 

• een hoogste minimum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens de uitvoering van de generator, 
dat op 50 - 85 % van de nominale spanning en op een vertragingstijd van 1,5 seconde kan 
worden ingesteld. De instelwaarden worden door de netbeheerder vastgelegd; 

• een laagste minimum-spanningrelais, twee- of driefasig volgens de uitvoering van de generator, 
dat op 25 - 50 % van de nominale spanning kan worden ingesteld en dat een ogenblikkelijke 
uitschakeling waarborgt. De instelwaarde worden door de netbeheerder vastgelegd; 

• voor vermogens > 10 kW ontkoppelt de productie in geval van een fase-onderbreking 
(bijvoorbeeld door asymmetrie-opsporing);  

• voor vermogens ≤ 10 kW, kan de ontkoppelingsbeveiliging vereenvoudigd worden. In dit geval 
voorziet men enkel: 

• een maximum-spanningsrelais, twee- of driefasig volgens de uitvoering van de 
generator, dat een ogenblikkelijke uitschakeling waarborgt zodra de spanning 106 % 
van de nominale spanning overschrijdt; 

• een minimum-spanningsrelais, twee- of driefasig volgens de uitvoering van de 
generator, dat een ogenblikkelijke uitschakeling waarborgt zodra de spanning kleiner 
is dan 85 % van de nominale spanning. 

5.3.2 Bijzondere gevallen 

5.3.2.1 Spanningsdetector 

Ondanks de geïnstalleerde relais, blijft de mogelijkheid bestaan dat bepaalde ontkoppelingen niet 
worden opgespoord. Om niet-synchrone herinschakelingen te vermijden, kan het noodzakelijk zijn om 
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in de HS/MS-voedingspost een spanningsdetector op het MS-vertrek te voorzien die elke inschakeling 
vanaf dit punt vermijdt indien het onder spanning staat (cf. figuur 1). Dit mechanisme is enkel 
verplicht vanaf een bepaald vermogensniveau, dat door de netbeheerder in functie van de plaatselijke 
omstandigheden wordt vastgelegd. De installatie van dit mechanisme is voor rekening van de 
gedecentraliseerde producent. 

5.3.2.2 Generatoren < 10 kW 

In geval van generatoren < 10 kW voorzien van een automatisch scheidingssysteem zoals beschreven 
in art. 253.01 c1) van het AREI (zie bijlage 3) verzorgt dit systeem de ontkoppelingsbeveiliging en 
bijgevolg moeten voor deze installaties bovenvermelde voorschriften van § 5. 3.1 
“ontkoppelingsbeveiliging” niet nageleefd worden. 
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5.3.3 Synthesetabel van de onkoppelingsbeveiliging 

Installatie Wijzig. staat
met + 0,3 Hz + 0,5 Hz maximum hoogste laagste homopolaire vectorsprong

MS aftakking minimum minimum Uo of
ogenblikkelijk ogenblikkelijk ogenblikkelijk van 0 tot 1,5s ogenblikkelijk vertraagd df/dt

algemeen geval

< 1,2 MVA en klein tov net
of

of

of

<10kW: ofwel volgens bovenvermeld syst. Ofwel met automatisch scheidingssyst. Volgens AREI art 235.01 c1) en d)

fotovoltaïsch =<5kw
       automatisch scheidingssysteem volgens AREI art 235 c1) en d)

Installatie Wijzig. staat
met + 0,3 Hz + 0,5 Hz maximum hoogste laagste aanwezigheid vectorsprong

LS aftakking minimum minimum 3 fasen of
ogenblikkelijk ogenblikkelijk ogenblikkelijk van 0 tot 1,5s ogenblikkelijk (> 10 kW) df/dt

algemeen geval technisch in staat om in eiland te werken
of

of

techn. niet in staat om in
eiland te werken

=<10kW en technisch niet in staat om in eiland te werken
of

of

<10kW: ofwel volgens bovenvermeld syst. ofwel met automatisch scheidingssyst. volgens AREI art 235.01 c1) en d)

fotovoltaïsch =<5kw
       automatisch scheidingssysteem volgens AREI art 235 c1) en d)

PS
Naast de ontkoppelingsbeveiliging zijn eveneens de maximumbeveiligingen en eventueel de beveiliging bij differentiële stroom
aanwezig.

ogenblikkelijk

frequentie spanning

frequentie spanning
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5.4 Bijzondere beveiliging voor zelfproductie 

5.4.1 Richtingsgevoelige beveiliging 
Zelfproductie kan volledig gescheiden verlopen en tot de eigen installaties van de zelfproducent 
beperkt blijven. Deze moet daartoe alle beveiligingsmechanismen installeren die hij nodig acht. 

Bij zelfproductie is het normaal niet voorzien om elektrische energie naar het distributienet terug te 
leveren. Om dit te vermijden moet een richtingsrelais voor stroom of energie worden gebruikt. Men 
dient zich ervan te vergewissen dat de regeldrempel laag genoeg ligt. Dit relais moet instaan voor een 
onmiddellijke ontkoppeling tussen het distributienet en de zelfproductie van zodra stroom- of energie-
teruglevering van de zelfproductie naar het net wordt gedetecteerd. 

Dergelijke bescherming is niet langer bruikbaar wanneer de zelfproducent energie wenst uit te 
wisselen met het net, hetzij sporadische evenwichtige uitwisselingen in de twee richtingen, ook "nul-
regeling" genoemd, hetzij een permanente uitwisseling. 

Indien de werking van de machines van de zelfproducent een uitwisseling van energie met het net 
vereist, dan dient de ontkoppelingsbeveiliging, voorzien in punt 5.3.1, geïnstalleerd te worden in 
plaats van de richtingsbeveiliging. 

5.4.2 Bijkomende beveiliging 
Indien er geen belasting aanwezig is op het distributienet tussen de zelfproductie en de HS/MS-
voedingspost, bestaat het risico dat de zelfproductie na het openen van het MS-vertrekpunt van deze 
voedingspost aan het net gekoppeld blijft. Om de herinschakeling van het MS-vertrekpunt op de 
operationele - en dus niet meer synchroon draaiende - zelfproductie te vermijden, dient in de HS/MS-
voedingspost een spanningsdetector op het MS-vertrekpunt te worden voorzien, die elke inschakeling 
vanaf dit punt vermijdt indien het onder spanning staat (cf. figuur 1). Dit mechanisme is enkel vanaf 
een bepaald vermogen vereist. Dit vermogen wordt door de netbeheerder in functie van de lokale 
omstandigheden bepaald. De installatiekosten van dit mechanisme zijn voor rekening van de 
zelfproducent. 

Het kan voorkomen dat de herinschakeling op andere plaatsen dan het MS-vertrekpunt van de 
HS/MS-post gebeurt. In dit geval is het noodzakelijk om hetzelfde mechanisme op elk 
herinschakelpunt te installeren of om een ontkoppelingsbeveiliging zoals beschreven onder punt 5.3.1 
aan te brengen. 

5.4.3 Voorzorgsmaatregel 
De relais die samen de bijzondere beveiliging vormen, worden door de netbeheerder verzegeld. 

5.5 Andere beveiligingsschema’s 

Het voorgestelde beveiligingssysteem is een technisch minimum. Voor sommige configuraties kunnen 
ongewenste uitschakelingen optreden. Die uitschakelingen die het veiligheidsaspect, zoals beschreven 
in het toepassingsgebied, niet aantasten zouden de exploitatie kunnen hinderen. Het kan dus nuttig 
zijn, hetzij gebruik te maken van een beveiliging gebaseerd op een stuurinstallatie, hetzij andere 
functies aan de voorziene relaisketen toe te voegen of sommige ervan te wijzigen. De varianten zijn 
toegelaten in de mate dat zij de functies vervullen van de relais die ze vervangen. 

In dergelijk geval wordt het beveiligingsplan in overleg met de netbeheerder uitgewerkt.  
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6 Afstandsbediening en telesignalisatie 

De netbeheerder kan vragen om een systeem van afstandsbediening, telecontrole en telesignalisatie 
te installeren op de ontkoppelingsschakelaar. 

7 Koppeling 

De werking en parallelkoppeling van de gedecentraliseerde productie mogen geen bruuske 
spanningsschommelingen veroorzaken. 

Bij elke parallelkoppeling moeten de spanning, de frequentie en het faseverschil van die aard zijn dat 
ze geen bruuske spanningsvariaties groter dan 6 % veroorzaken. 

Indien de parallelkoppeling verschillende malen per dag wordt uitgevoerd, moeten de 
spanningsvariaties, die door parallelkoppelingen worden veroorzaakt, beperkt blijven tot dezelfde 
waarden die voor de werking vereist zijn en in de volgende paragraaf toegelicht worden. 

Tijdens de werking mogen eventuele bruuske spanningsstoten niet méér dan 3 % van het 
spanningsniveau bedragen. Afhankelijk van de frequentie waarmee ze optreden, moeten de 
spanningsafwijkingen beperkt blijven tot lagere waarden om storingen voor andere, op hetzelfde net 
aangesloten netgebruikers te vermijden. Ze mogen op het distributienet geen flicker veroorzaken (zie 
informatieve bijlage 2). 

Deze bepalingen houden in dat een gedecentraliseerde productie-installatie, die in eiland werkt, pas 
na controle van de spanning, de frequentie en het faseverschil opnieuw aan het net mag worden 
gekoppeld. Ook mogen geen parallelnames op niet voorziene plaatsen worden uitgevoerd. Om 
dergelijke parallelnames te vermijden, zullen vergrendelingen worden geïnstalleerd. 

Wanneer na een uitschakeling, veroorzaakt door de ontkoppelingsbeveiliging, de omstandigheden 
opnieuw normaal zijn, kan het opnieuw koppelen aan het netwerk automatisch gebeuren op 
voorwaarde dat een automatisch synchronisatiesysteem bestaat. Deze automatismen maken deel uit 
van de bijzondere aspecten van de gedecentraliseerde productie, waarvan de controle wordt gevraagd 
in het punt 3.1. 

8 Condensatorbatterijen 

Bij gebruik van condensatorbatterijen moet de gedecentraliseerde productie-installatie, indien nodig, 
worden uitgerust met filters om te vermijden dat de signalen van gecentraliseerde afstandsbediening 
teveel worden gedempt. 

Anderzijds moeten de condensatoren op hetzelfde ogenblik als het productie-apparaat worden 
ontkoppeld. 

De netbeheerder kan de gedecentraliseerde producent ertoe verplichten om condensatoren te 
installeren indien de technische omstandigheden dit vereisen. 

9 Harmonischen 

Het niveau van de harmonischen, die door de gedecentraliseerde productie worden gegenereerd, mag 
geen storingen in het distributienet veroorzaken. 

10 Exploitatiewijze 

De gedecentraliseerde productie gekoppeld aan het middenspanningsnet, is onderworpen aan een 
bedieningscode die door de uitbater van de installaties en de netbeheerder wordt opgesteld om de 
volgorde van manoeuvers te bepalen. 
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11 Beveiliging tegen injectie van gelijkstroom 

Invertoren die uitgerust zijn met een transformator kunnen geen DC-stroom injecteren in het 
distributienet en vereisen bijgevolg geen extra beveiligingsmaatregelen. 

Invertoren met een technologie zonder transformator worden eveneens toegelaten voor zover zij 
garanderen nooit een DC-stroom groter dan 1% van de nominale stroom te injecteren of zij 
beschikken over een bewakingssysteem tegen DC-injectie. Dit schakelt de invertor uit in minder dan 
0,2 seconden wanneer de DC-stroom de ingestelde drempelwaarde, vastgesteld op 1% van de 
nominale stroom. 

12 Geldende normen EMC 

IEC (EN) standards in the field of Electromagnetic Compatibility (EMC): Limits of emissions 

 Limitation of harmonics Limitation of voltage fluctuation 
and flicker 

Small equipment of large 
diffusion ≤ 16 A in LV 

EN 61000-3-2 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 2: Limits for harmonic 
current emissions (equipment input 
current up to and including 16 A 
per phase) 

EN 61000-3-3 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 3: Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in L-V 
supply systems for equipment with 
rated current up to and including 
16 A per phase 

Equipment > 16 A 
in LV 

IEC/TR2 61000-3-4 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 4: Limitation of emission of 
harmonic currents in L-V power 
supply systems for equipment with 
rated current greater than 16 A 

IEC/TR2 61000-3-5 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 5: Limitation or voltage 
fluctuations and flicker in L-V 
power supply systems for 
equipment with rated current 
greater than 16 A 

Equipment <= 75 A in LV  

IEC 61000-3-11 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 11: limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and 
flicker in public low-voltage supply 
systems and equipment connected 
thereto 

Industrial equipment 
for MV and HV 
connection 

IEC/TR3 61000-3-6 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 6: Assessment of emission 
limits for distorting loads in MV and 
HV power systems – Basic EMC 
publication 

IEC/TR3 61000-3-7 
EMC 
Part 3: Limits 
Section 7: Assessment of emission 
limits for fluctuating loads in MV 
and HV power systems – Basic EMC 
publication 
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BIJLAGE 1 

Spanningsplan 
In de MS- en LS-netten, waar geen gedecentraliseerde productie aanwezig is, is de energiebron uniek 
en gebeurt de energieoverdracht bijgevolg in één enkele richting, van de bron naar de verbruikers. Dit 
geeft een spanningsplan dat een maximale waarde bereikt dichtbij de bron en afneemt naarmate men 
zich ervan verwijdert. De curve (1) van fig. 1 toont dit fenomeen. 

De MS/LS-transformatoren hebben een regelbare transformatieverhouding. De regeling is vast en 
wordt gekozen om de spanningsdaling in MS te compenseren. 

 

In deze optiek regelt de netbeheerder de spanning aan de bron, of het nu de MS of LS-bron is, zo 
dicht mogelijk bij de maximum toegelaten spanning, teneinde binnen de toleranties te blijven op het 
einde van het net. Indien niet op deze manier zou worden gewerkt, zou de actieradius van het net 
sterk beperkt worden. Dichtbij de MS-bron wordt de transformatieverhouding van de MS/LS-
transformatoren verhoogd teneinde de maximale spanning niet te overschrijden. Op het einde van het 
MS-net daarentegen wordt de transformatieverhouding verminderd, om zo boven de minimale 
spanning te blijven. Fig 2 illustreert deze werkwijze. 

Umax

(2)

(1)
Umin

bron einde van het net

fig 1 : profiel van de MS met en zonder gedecentraliseerde productie

  IP
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De aanwezigheid van een gedecentraliseerde productie in het net leidt tot een stijging van het 
spanningsniveau op de plaats van de injectie en wijzigt zo het verdelingsprofiel van deze spanning. De 
curve (2) van fig 1 geeft een voorbeeld van een spanningsstijging, die een overschrijding van de 
maximum toegelaten spanning tot gevolg heeft. Dit wordt aangetoond in fig 3. 

243V Umax

in LS LS-niveau LS-niveau

207V Umin

MS-niveau

stuk van het LS-net
einde van het LS-net

bron einde van het net, MS-niveau

fig 2 : profiel van de spanningen zonder gedecentraliseerde productie, gezien vanaf de LS

243V Umax

LS-niveau
in LS LS-niveau

MS-niveau
207V Umin

bron einde van het net, MS-niveau

fig 3 : profiel van de spanningen in aanwezigheid van gedecentraliseerde productie, gezien vanaf de LS

  IP
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De individuele regeling van de MS/LS-transformatoren is niet automatisch aanpasbaar, zij wordt bij de 
installatie van de transformator vastgelegd en wordt niet gewijzigd in functie van de aanwezigheid van 
een gedecentraliseerde productie. 

Punt 2 van deze voorschriften stipuleert dat de aansluiting op het net dient uitgevoerd te worden met 
inachtname van het spanningsplan. Ingeval zich een spanningsprobleem voordoet, zal een verzwaring 
van het net voorgesteld worden, daar dit leidt tot het verminderen van de spanningsvariaties. Indien 
men daarentegen de kosten die gepaard gaan met een verzwaring wenst te vermijden, dient men 
ervoor te zorgen dat de spanning bij het injectiepunt beheerst wordt. Dit objectief kan bereikt worden, 
hetzij door een regeling van de spanning zelf aan de generator, hetzij door een aangepaste limiet van 
de maximum spanning van de afschakelbeveiliging. 

Er bestaan dus drie types oplossingen om overspanningen tegen te gaan: 

• de verzwaring van het net 
• de regeling van de geleverde spanning 
• de beperking door de afschakelbeveiliging 

Indien de variatie van het spanningsplan tussen de situaties met en zonder de aanwezigheid van een 
gedecentraliseerde productie 3 % niet overschrijdt, zou er in principe geen probleem van 
overspanning mogen zijn. 

Indien de variatie 3 % overschrijdt kan een automatische spanningsregeling, die de 
spanningsafwijkingen beperkt, geëist worden. 
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INFORMATIEVE BIJLAGE 2 

Aansluiting van windmolens 
Inleiding 

Daar windmolens aangedreven worden door een hoofdzakelijk variabele kracht, vormen deze over het 
algemeen een fluctuerende belasting en kunnen ze dus spanningsvariaties, en vooral het 
flickerfenomeen, veroorzaken. 

Zoals voor elke andere gedecentraliseerde productie, zijn de technische voorschriften van toepassing. 
Deze bijlage vormt een hulpmiddel bij de beslissing inzake de toepassing van punt 2 « Aansluiting » 
en punt 7 « Koppeling ». De erin voorgestelde benadering wijzigt geenszins de verantwoordelijkheid 
van de gedecentraliseerde producent inzake de naleving van de emissielimieten veroorzaakt door 
fluctuerende belastingen. 

De toepassing verwijst grotendeels naar de noties en ramingen, beschreven in de publicatie IEC 
61400-21 « Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind 
turbines ».  

De ramingen maken gebruik van gegevens, die specifiek zijn voor de betreffende netten en 
windmolens. Met deze gegevens en met behulp van de door de norm voorgestelde formules, kijkt 
men na of de teweeggebrachte storingen de tolerantiedrempels niet overschrijden. De 
tolerantiedrempels inzake flicker zijn afgeleid uit het document IEC 61000-3-7 « Evaluatie van de 
emissielimieten van de fluctuerende belastingen op het MS en HS netten ». 

Karakteristieken van het net 

Het net waarvoor een toelating voor een aansluiting van een windmolen wordt aangevraagd, wordt 
door 5 elementen gekenmerkt: 

DGexist: 
het vermogen van de gedecentraliseerde productie, zonder windmolens, reeds aangesloten 
op de betrokken HS/MS-post 

WTexist: het windmolenvermogen reeds aangesloten op de betrokken HS/MS-post 

Psmtf: 

het vermogen van de kleinste transformator. Dit is het vermogen van de kleinste 
transformator in de configuratie van het net waarin de aan te sluiten windmolen(s) 
dient/dienen te kunnen werken. Dit kan de situatie n of n-1 van het net zijn. De situatie n is 
de situatie van het net zonder defect element, de situatie n-1 is een situatie met 1 defect 
netelement. Men kan beslissen te voorzien dat niet het totaal aantal windmolens werkt in 
geval van defect, situatie n-1.  

PCC: 
het gemeenschappelijk aansluitpunt PCC is per definitie, het punt dat zich elektrisch het 
dichtst bij een bepaalde belasting bevindt, gelegen op het distributienet, waarop andere 
belastingen aangesloten zijn of kunnen worden. 

Sk: het kortsluitvermogen op de plaats van het PCC.  
Ψ:  de nethoek Ψ = boog tg X/R. 

Karakteristieken van het windmolensysteem 

Sn:  het schijnbaar vermogen van een windmolen. 
N: het aantal aan te sluiten windmolens. 

cos Φ: de minimum vermogenfactor. 

c(Ψ,v): 

de flickercoëfficiënt in continu regime. Deze kenmerkt het flickergedrag van windmolens 
wanneer de windintensiteit geen afkoppeling veroorzaakt, hetzij door onvoldoende 
windintensiteit, hetzij door een te hoge windintensiteit. Deze coëfficiënt wordt in het 
algemeen opgegeven in een tabel in functie van de hoek  Ψ. 

Kf(Ψ): 

de flickercoëfficiënt bij koppelings- en ontkoppelingsoperaties. Deze kenmerkt het 
flickergedrag van windmolens wanneer de windintensiteit een afkoppeling veroorzaakt, 
hetzij door onvoldoende windintensiteit, hetzij door een te hoge windintensiteit . Deze 
coëfficiënt wordt in het algemeen opgegeven in een tabel in functie van de hoek  Ψ. 
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Ku(Ψ): de spanningsvariatiecoëfficiënt. Deze kenmerkt het gedrag m.b.t. de spanningsvariatie 
veroorzaakt door windmolens gedurende de koppeling of ontkoppeling. 

N10, 
N120:  

het aantal verwachte koppelings- of ontkoppelingsoperaties, respectievelijk gedurende 10 
minuten en 2 uur. 

 

Toleranties 

 Voorafgaandelijke voorwaarden 

• ∑(DGexist+WT) ≤ Psmtf: de controle van het verloop van de lokale belasting wordt verzekerd indien 
het totale vermogen van de gedecentraliseerde productie, dat van de windmolens inbegrepen, 
het vermogen van de kleinste transformator, zoals hierboven beschreven, niet overschrijdt. 

• cos Φ ≥ 0,95: de vermogenfactor is hoger dan of gelijk aan 0,95. 

 Vereenvoudigde voorwaarde (fase 1) 

• Σ[WT(-1kme] < 0,4 % Sk: de vereenvoudigde voorwaarde komt voor wanneer het vermogen van 
de windmolens waarvan het PCC zich op minstens één elektrische kilometer bevindt (1 km net), 
gevoegd bij aan het onderzocht windmolensysteem < 0,4 % is van het kortsluitvermogen op de 
plaats van het PCC van het windmolensysteem. Deze vereenvoudigde voorwaarde stemt overeen 
met fase 1 van het verslag 61000-3-7 (zie punt 7.1 van het verslag) 

Voorwaarden overeenkomstig fase 2 van het verslag 61000-3-7 

• Smmean = (Smmin + Smmax)/2 = (Psmtf + N*Sn + Eolexist + 2 Psmtf)/2 

Men dient op voorhand het te voorziene fluctuerend vermogen te bepalen. Bij gebrek aan nadere 
gegevens, neemt men het gemiddelde tussen het minimum voorzienbare en het niet te 
overschrijden maximum. Een voorzienbaar minimum wordt bekomen door het vermogen van de 
kleinste transformator te nemen waaraan men de vermogens van de windmolens toevoegt. Het 
maximum niet te overschrijden fluctuerend vermogen bedraagt 2 maal het vermogen van de 
kleinste transformator. 

• EPst < 0,6(N*Sn/Sm)1/3 en EPlt < 0,5(N*Sn/Sm)1/3 

De toegelaten emissies in term van Pst en Plt worden uitgedrukt door bovenvermelde formules. 
De transfertcoëfficiënt tussen het HS- en MS-net wordt verondersteld gelijk te zijn aan 1. Pst 
verwijst naar de probabiliteit van flicker gedurende een kort interval (10 minuten) terwijl Plt 
overeenstemt met een lange tussentijd (2 uur) (zie punt 7.2.2 van het verslag 61000-3-7). 

• d < 3% 

In de veronderstelling dat er minder dan 11 ontkoppelings- of koppelingsoperaties per uur zijn, is 
de spanningsvariatie lager dan 3% (zie tabel 8 van het punt 9 van het verslag 61000-3-7). 

Verificatie 

Geen bijzondere opmerkingen voor de verificatie van de voorafgaande voorwaarden en de 
vereenvoudigde voorwaarde. 

De norm 61400-21 geeft benaderende formules: 

In continu regime: 

• EPst = EPlt = c(Ψ)*(N)0,5*Sn/Sk (zie 8.3.1 Eq.19) 

Bij ontkoppelings- en koppelingsoperaties indien N > 1:  

• EPst = (18/Sk)*(N*N10*[Kf(Ψ)*Sn]3,2)0,31 (zie 8.3.2 Eq.22) 
• EPlt = (8/Sk)*(N*N120*[Kf(Ψ)*Sn]3,2)0,31 (zie 8.3.2 Eq.23) 

en indien N = 1: 
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• Pst = 18*N10
0,31*Kf(Ψ)*Sn/Sk (zie 8.3.2 Eq.20) 

• Pst = 8*N120
0,31*Kf(Ψ)*Sn/Sk (zie 8.3.2 Eq.21) 

De spanningsvariatie tijdens de ontkoppelings- of koppelingsoperaties wordt geëvalueerd door: 

• d = Ku(Ψ)*Sn/Sk (zie 8.3.2 Eq.24) 

 

Aanvaarding 

Het windmolensysteem wordt aanvaard zolang dit geen variaties veroorzaakt groter dan de bepaalde 
limieten. Hiervoor wordt, wanneer het vermogen van de windmolen > 2 % van het kortsluitvermogen 
op het PCC, een permanente controle voorzien van de karakteristieken van de spanning door de 
gedecentraliseerde producent van het windmolensysteem. De permanente controle wordt beschreven 
/ wordt bekrachtigd door de netbeheerder. De controle wordt in principe geplaatst in het PCC. 

Fictief voorbeeld van behandeling (zie volgende blz.) 
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 WTSG Fictitious WT variant 1 :  type I variant 2 : type II 8 May 03
network data variant 1 variant 2

existing decentralised generation DGexist 3 4
existing WT WTexist 1,8 2,8

power of the smaller tfo Psmtf 20 30
minimal short-circuit power of the grid at the PCC (MVA) Sk 150 180

network impedance phase angle ψ 90 90

WTGS data variant 1 variant 2
apparent power of an individual WT (VA*106) Sn 1,5 1,5

number of WT N 5 5
minimum power factor cos Φ 0,99 0,95

flicker coefficient for continuous operation c(ψ ,v) 8 5
flicker step factor Kf( ψ ) 1 0,6

voltage change factor Ku(ψ ) 1 0,6
number of switching operations of one WT within a 10 minutes period N10 2 2

number of switching operations of one WT within a 120 minutes period N120 4 4

tolerance 
t

variant 1 variant 2
prior condition 

sum of decentralised generation < Psmtfs 
P tf

Σ DG+WT 20 30
power factor cos Φ  > 0,95 0,95

Acceptation with simplified stipulation 
sum of  WT in the neighbourhood(1) <0.4 % Sk N(1)*Sn 0,60 0,72

if not (1) < 1electrical km
according to IEC 61000-3-7 

expected possible fluctuating power between Smmin
(2) and Smmax 

(3) Smmean 28,65 41,15
with a transfer coef = 1;limit max of < 0.6(N*Sn/Sm)1/3 EPst < 0,38 0,34
with a transfer coef = 1; limit max of< 0.5(N*Sn/Sm)1/3 EPlt < 0,32 0,28

relative voltage change(from 2 to 10 changes over 1 hour) d < 3% 3%
(2)  Sm min  = Psmtf + N*Sn + WT exist  = 29,3 40,3 (3) Smmax = 2 Psmtf = 40 60
to check MV requirements formula results 

variant 1 variant 2 variant 1 variant 2
prior condition 

Σ DG+WT < 20 < 30 DGexist + WTexist + N*Sn 12,3 ok 14,3 ok
cos  Φ > 0,95 > 0,95 0,99 ok 0,95 ok

simplified stipulation 
N (1) *Sn < 0,60 < 0,72 N(1)*Sn 7,5 nok 7,5 nok

if not according to IEC 61400-21 
continuous operation 

EPst < 0,38 < 0,34 c(ψ )*(N) 0.5*Sn/Sk 0,179 ok 0,093 ok
EPlt  (=EPst) < 0,32 < 0,28 c(ψ )*(N) 0.5*Sn/Sk 0,179 ok 0,093 ok

switching operation  (in case of N > 1) 
EPst < 0,38 < 0,34 (18/Sk)*(N*N 10*[Kf( ψ )*Sn]3.2)0.31 0,328 ok 0,165 ok
EPlt < 0,32 < 0,28 (8/Sk)*(N*N 120*[Kf( ψ )*Sn]3.2)0.31 0,181 ok 0,091 ok
d < 3% < 3% Ku(ψ )*Sn/Sk 1,0% ok 0,5% ok

switching operation  (in case of N = 1) 
EPst < 0,38 < 0,34 18*N10

0.31*Kf( ψ )*Sn/Sk 0,223 ok 0,112 ok
EPlt < 0,32 < 0,28 8*N120

0.31*Kf( ψ )*Sn/Sk 0,123 ok 0,061 ok
d < 3% < 3% Ku(ψ )*Sn/Sk 1,0% ok 0,5% ok

monitoring PQ 
N*Sn/Sk > 2% > 2% N*Sn/Sk 5,0% yes 4,2% yes

ok means acceptation provided real measurements prove to be included into the limits
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BIJLAGE 3 
Automatisch scheidingssysteem  

Het automatisch scheidingssysteem moet voldoen aan de eisen van art. 235.01 c1) en d) van het 
AREI, zijnde: 

1. bestaan uit twee in serie geplaatste elementen die ieder de ontkoppeling van de stroombaan met 
het distributienet bewerkstelligen. Een van de elementen verzekert een fysische scheiding door 
middel van een alpolige automatische lastscheidingsschakelaar; het tweede element mag een 
elektronisch schakelsysteem zijn. 

2. verzekeren dat een galvanische scheiding tot stand komt: 
binnen de 0,2 sec wanneer  

• de spanning aan de klemmen van de autonome bron kleiner is dan 80% van de 
nominale netspanning; 

• de spanning aan de klemmen van de autonome bron groter is dan 106% van de 
nominale netspanning; 

• de frequentieafwijking groter is dan 0,2 Hz. 
• binnen een tijd niet groter dan 5 sec wanneer de voeding van het net wordt 

afgeschakeld of wegvalt. 
3. het in verbinding stellen van de autonome bron met het distributienet voorkomen wanneer de 

kenmerken van de spanning of van de frequentie aan de klemmen van de autonome bron14 
buiten de onder 2. hierboven bepaalde grenzen vallen. 

De installatiebeheerder zal de conformiteit aantonen aan de hand van een certificaat afgeleverd door 
een geaccrediteerd labo op basis van rapporten van proeven uitgevoerd: 

• ofwel volgens het normontwerp DIN VDE 01 van 26 april 1999 waarin in punt 3.4 
 ‘’ ≥115% UN ‘’ vervangen wordt door ‘’ ≥106% UN ‘’ 

• ofwel volgens het hierna beschreven proefprogramma. 

Proefprogramma: 

1. Controle van de scheiding: 

Dit systeem moet bestaan uit twee in serie geplaatste elementen die ieder de ontkoppeling van de 
stroombaan met het distributienet bewerkstelligen. Een van de elementen verzekert een fysieke 
scheiding door middel van een alpolige automatische lastscheidingsschakelaar; het tweede element 
mag een elektronisch schakelsysteem zijn.  

2. Controle van spanningsgrenzen en frequentie: 

 

 Grenswaarden Ontkoppelings- 
Proef op een van de 

fasen 
tijd 

   
Minimum- 0,8 UN < 0,2 s 
spanning   

   
Maximum- 1,06 UN < 0,2 s 
spanning   

   
Frequentie 50Hz + 0,2Hz < 0,2 s 

                                                
14 hieronder moet verstaan worden “aan de klemmen van het net waarop de autonome bron aangesloten is”. 
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3. Controle van eilandwerking: 

Belasting gevoed door het Wijziging van de actieve belasting P en  
systeem dat parallel met het 
net werkt 

de reactieve belasting Q na onderbre-king van de 
parallelwerking met het  

Ontkoppelingstijd

 net   

 ∆P en ∆Q < 0,1 P en Q  
0,7 PN < P < PN  < 5s 

 ∆P en ∆Q > 0,1 P en Q  

 ∆P en ∆Q < 0,1 P en Q  
0,35 PN < P < 0,7 PN  < 5s 

 ∆P en ∆Q > 0,1 P en Q  

 ∆P en ∆Q < 0,1 P en Q  
0 PN < P < 0,35 PN  < 5s 

 ∆P en ∆Q > 0,1 P en Q  

 

De proef “eilandwerking” wordt uitgevoerd als volgt: 

  

Figuur 1: opbouw voor de proef van de controle “eilandwerking” 

ST1 en ST2 zijn stabiele bronnen, die tijdens de test de spanning en de frequentie aanhouden binnen 
de limiet bepaald bij controle 2. 

Een resonantiekring met een reactief vermogen QC = QL van minstens 100 VAr simuleert het deel van 
het distributienet bij eilandwerking.  

De eilandwerking wordt veroorzaakt op drie werkingspunten van het automatisch scheidingssysteem. 
Voor elk werkingspunt worden twee situaties beschouwd. Enerzijds een situatie van quasi-evenwicht, 
voor en na de opening van scheidingsschakelaar S, waarbij de belasting van het systeem praktisch 
niet wordt gewijzigd en anderzijds een situatie waarin de belasting met meer dan 10% wordt 
gewijzigd. In de 2 gevallen moet de ontkoppeling in minder dan 5 seconden gebeuren. 

Blijvende
belasting S

∆P, ∆Q

QL QC L R

QL = QC
> 100 VAr

ST1

Automatisch
scheidings-

systeem ST2
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Voorbeeld voor de actieve energie: Indien het automatisch scheidingssysteem gekalibreerd is voor een 
nominaal vermogen PN van 15 kW, dan zou ST1 de 3 waarden 12, 7 en 4 kW kunnen nemen. In dit 
geval zal de blijvende belasting respectievelijk gelegen zijn tussen de intervallen [10,8 en 13,2 kW], 
[6,3 en 7,7 kW], [3,6 en 4,4 kW] voor de situatie van quasi-evenwicht en buiten deze intervallen voor 
de situatie van forse wijziging van de belasting. 

 

Belasting gevoed door het systeem 
dat in parallel werkt met het net 

Variatie van de actieve belasting P en na 
onderbreking van de parallel met het net 

Ontkoppelingstijd

 
0,7 PN < P=12 kW < PN 

 

 
[ 10,8 - 13,2 ] < 0,1 P  
] 10,8 - 13,2 [ > 0,1 P  
 

 
< 5 s 

 
0,35 PN < P=7 kW < 0,7PN 

 

 
[ 6,3 - 7,7 ] < 0,1 P  
] 6,3 - 7,7 [ > 0,1 P  
 

 
< 5 s 

 
0 PN < P=4 kW <0,35 PN 

 

 
[ 3,6 - 4,4 ] < 0,1 P  
] 3,6 - 4,4 [ > 0,1 P  
 

 
< 5 s 

 

4. Controle van de onmogelijkheid van inschakelen: 

De autonome bron mag zich niet in verbinding kunnen stellen met het distributienet wanneer de 
kenmerken van de spanning of van de frequentie aan de klemmen van het net buiten de onder 
controle 2 (controle van spanningsgrenzen en frequentie) aangegeven grenzen valt. 

----------------------------------------------- 
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BIJLAGE XIV: NAUWKEURIGHEIDSVEREISTEN VOOR DE 
MEETINRICHTING 

Tabel 5 vermeldt de minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van de gebruikte onderdelen in de 
meetinrichting in functie van het aansluitingsvermogen en het spanningsniveau. 
 

Aansluitings-
vermogen 

Spanningsniveau 
waarop de 

meetinrichting 
aangesloten is 

Maximaal 
toegestane 

totaalfout (±%) 
bij vollast15 

Minimaal vereiste 
nauwkeurigheidsklasse van 

de onderdelen in de 
meetinrichting 

  Actief 
PF=1 

Reactief
PF=0 TP TI Wh- 

meter 
VArh-
meter

> 5 MVA HS 0.5 2.25 0.2 0.2 0.2 2 
> 1 MVA tot 5 MVA HS 0.75 2.25 0.2 0.2 0.5 2 

HS 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2 
> 250 kVA tot 1 MVA 

LS(uitzonderlijk) 1.25 2.25 nvt 0.5 1 2 
HS 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2 

> 100 kVA tot 250 kVA 
LS 1.25 2.25 nvt 0.5 1 2 
HS 2.5 3.25 0.5 0.5 2 3 
LS met TI 2.25 3.25 nvt 0.5 2 3 < 100 kVA 
LS zonder TI 2 nvt nvt nvt 2 nvt 

Tabel 5: Nauwkeurigheidsklasse van de onderdelen van een meetinrichting 

Met: 
TP: spanningstransformator 
TI: stroomtransformator 
Wh-meter: meter voor actieve energie 
VArh-meter: meter voor reactieve energie 
PF: arbeidsfactor 

 

                                                
15 De maximaal toegestane totaalfout (±%) voor de gehele meetinrichting bij vollast wordt gegeven als indicatieve waarde. Zij 

is berekend op basis van de vectoriële som van de fouten van elk onderdeel in de meetinrichting zijnde A + B + C waarin: 
- A de fout van de spanningstransformator met bedrading 
- B de fout van de stroomtransformator met bedrading 
- C de fout van de meter 

De distributienetbeheerder zal de nodige maatregelen treffen opdat de onderdelen van de meetinrichting bij het 
aansluitingsvermogen in hun nominaal werkdomein worden gebruikt om de beste garantie te geven dat aan de vereisten van 
de maximaal toegestane totaalfout wordt voldaan. 


