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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, 

Gelet op 1.1.3, 30°/1 en 101°/2, art. 4.5.1., art. 4.5.2, 2° en 3° en 4.7.1. Energiedecreet; 

Gelet op het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit; 

Gezien de aanvraag van WDP1 cva, gelegen in 1861 Wolvertem, Blakebergen 15 
(ondernemingsnummer BE 0417.199.869), ontvangen op 2 april 2019, tot toelating van de aanleg 
van een directe lijn tussen een te installeren PV-installatie met een vermogen van 2,8 MW op het 
dak van een gebouw gesitueerd aan de Nijverheidsstraat 12 te 2260 Oevel (Westerlo), enerzijds, en  
een gebouw van de firma Estée Lauder nv, gelegen te Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel (hierna 
‘Afnemer’) (ondernemingsnummer BE 0403.768.933), anderzijds; 

Gezien het advies van Fluvius System Operator van 15 april 2019; 

Overwegende dat de directe lijn zich niet situeert op verschillende kadastrale percelen die in 
handen van dezelfde persoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, zodat het 
om een directe lijn gaat gelegen buiten “eigen site” zoals gedefinieerd in art. 1.1.3, 30°/1 van het 
Energiedecreet;  

Dat immers, naast de kadastrale percelen in eigendom van de Afnemer ook een openbare weg, 
meer bepaald de Nijverheidsstraat, betrokken is zodat een perceel betrokken is dat geen kadastraal 
perceel is1, zodat geen sprake kan zijn van aaneensluitende kadastrale percelen;  

Overwegende dat conform art. 4.5.1, § 2, 2e lid van het Energiedecreet de betrokken netbeheerder 
om advies gevraagd werd; dat dit Iveka betreft - waarvoor Fluvius System Operator optreedt als 
werkmaatschappij -, gelet op het vermogen van de productie-installatie en op 
de bestaande aansluiting van de Afnemer op het middenspanningsnet; 

Overwegende dat de VREG, conform art. 4.5.1, § 2, 3e lid Energiedecreet, een toelating alleen kan 
weigeren indien (1°) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden 
verbonden, of (2°) de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of (3°) er niet voldaan is aan 
de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of (4°) de veiligheid van het net van 
de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, 
aantoonbaar in het gedrang komt;    

Dat de criteria hierna opeenvolgend besproken worden; 

1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden 

Overwegende dat art. III.5.1.3 TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende 
toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele 
manier met elkaar verbonden mogen worden;  

Overwegende dat de verbinding van installaties achter verschillende toegangspunten de veiligheid 
van het net in gedrang kunnen brengen; 

Dat het geheel van gebouwen van de Afnemer, alsook de PV-installatie, via één toegangspunt van 
de Afnemer tot het distributienet met het net verbonden zouden worden;   

1 Warehouses De Pauw 
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Dat door aanleg van de gevraagde directe lijn er bijgevolg geen sprake zou zijn van twee installaties 
gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar 
verbonden zullen zijn;  

Overwegende dat weliswaar, ter garantie van de naleving van het verbod op verbinding van 
installaties achter verschillende toegangspunten tot het distributienet, de distributienetbeheerder 
specifieke aansluitingsvoorwaarden kan bepalen zoals bijvoorbeeld het voorleggen van een of 
meerdere attesten van galvanische scheiding tussen de productie-installatie en andere afname-
installaties dan deze van de Afnemer; 

2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd 

Overwegende dat, bij de beoordeling van dit criterium, nagegaan wordt of en in welke mate bij de 
aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden;   

Overwegende dat Estée Lauder nv als enige afnemer van de door de PV-installatie opgewekte 
stroom in de aanvraag aangegeven is;  

Overwegende dat de Afnemer een eigen aansluiting op, en dus toegang tot, het net heeft en zal 
behouden;  

Dat de Afnemer de rechten die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net behoudt;  

Dat hij dan ook geen rechten verliest door een verbinding, via directe lijn, met de PV-installatie;  

Overwegende dat de rechten van de Afnemer gevrijwaard zijn; 

3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering 

Overwegende dat op heden geen toelatingsvoorwaarden bepaald werden; 

4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang 

Overwegende dat voor de aanleg van een directe lijn een openbare weg, meer bepaald de 
Nijverheidsstraat, gekruist moet worden;  

Overwegende dat in de te kruisten openbare weg, meerdere middenspanningskabels, een 
laagspanningskabel, een lagedrukgasnet, een middendruk-B-gasnet, openbare verlichtingsnet, 
telecominfrastructuur voor telesignalisatie en telebediening van de middenspanningscabines 
gesitueerd zijn;  

Overwegende dat de aanleg en exploitatie van een directe lijn die netinfrastructuur kruist de 
veiligheid van het net van de netbeheerder in het gedrang kan brengen, in die zin dat bij de aanleg 
van, of onderhoudswerken aan, de directe lijn het distributienet geraakt en beschadigd zou kunnen 
worden, en dat door aanwezigheid van de directe (private) lijn niet gegarandeerd is dat de 
netbeheerder veilig kan werken bij aanleg-, onderhouds- en herstellingswerken aan zijn net; 

Overwegende dat op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving (vb. KLIP-decreet) en 
algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, 
aansluitingsreglement en -contract) tal van eisen gelden die onder meer de veiligheid van het net 
beogen; 
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Dat bijgevolg, op grond van geldende regelgeving, eisen gelden met betrekking tot onder meer het 
aanleggen van kabels, het uitbaten van cabines, enz. die ook voor aanleg en beheer van een directe 
lijn relevant en toepasbaar zijn; 

Dat de netbeheerder de aanlegger en uitbater van de directe lijn inlicht omtrent deze eisen in het 
kader van de aanvraag tot aansluiting van een directe lijn; 

Overwegende dat de distributienetbeheerder in zijn advies aangeeft dat daarnaast extra 
voorwaarden moeten gelden met het oog op het vermijden van het in het gedrang komen van de 
veiligheid van het net; voorwaarden die niet gelden op basis van geldende regelgeving; 

Overwegende dat deze voorwaarden gericht zijn op, onder meer, de wijze van aanleg (voldoende 
diepe onderboring, afstand tot netinfrastructuur), alsook modaliteiten van het beheer van de lijn 
(informatieplichten, administratief en technisch beheer, schakelverrichtingen); 

Dat deze voorwaarden allen kaderen in het vermijden van het risico op beschadiging van het 
distributienet en het garanderen van de mogelijkheid, voor de distributienetbeheerder, om veilig 
te werken bij aanleg-, onderhouds- en herstellingswerken aan het distributienet; 

Overwegende dat, mits naleving van geldende regelgeving en bijkomende eisen die de 
distributienetbeheerder oplegt, de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aanzienlijk in 
het gedrang komt; 

Overwegende dat aansluitingsvoorwaarden door de regulator moeten worden vastgesteld, dan wel 
goedgekeurd; 

Overwegende dat, met het oog op de afdwingbaarheid van alle aansluitingsvoorwaarden, het 
noodzakelijk is dat de netgebruiker de beheerder van de directe lijn is; 

Dat er immers enkel dan voldoende waarborgen zijn dat de vereisten nageleefd zullen worden en 
gehandhaafd kunnen worden; 

Dat aansluitings- en (net)toegangsvoorwaarden immers enkel gelden ten aanzien van de 
netgebruiker, en er geen reglementaire noch contractuele rechtsverhouding bestaat tussen 
netbeheerder en een beheerder van een directe lijn die geen netgebruiker is; 

Dat de aanleg van een directe lijn een vorm van wijziging van de -op het distributienet aangesloten- 
installaties van de netgebruiker betreft; 

Dat de rechten en plichten van de netgebruiker als gevolg van dergelijke wijziging het voorwerp 
uitmaken van aansluitingsvoorwaarden bepaald in aansluitingsreglement of – contract, het 
technisch reglement distributie elektriciteit (TRDE), aanvullende technische voorschriften van de 
netbeheerder, enz.; 

Dat deze voorwaarden, alsook de specifieke bijkomende voorwaarden met het oog op de garantie 
van de netveiligheid, allen gelden ten aanzien van de netgebruiker, die tevens de gevolgen draagt 
van eventuele handhavingsmaatregelen zoals, zo nodig, de buitendienststelling van het 
toegangspunt voor afname;  

Overwegende dat daarom enkel toelating verleend kan worden aan de netgebruiker op wiens 
installatie de directe lijn wordt gekoppeld, zijnde Estée Lauder nv; 
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Algemene conclusie 

Overwegende dat geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van de verbinding van 
installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer 
gewaarborgd zijn, en de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het 
gedrang komt als aan de eisen uit geldende regelgeving, alsook bijkomende 
aansluitingsvoorwaarden, vast te stellen en goed te keuren door de VREG, wordt voldaan door de 
netgebruiker, die in dat opzicht als enige als beheerder van de directe lijn kan optreden; 

Dat dit evenwel geen enkele beoordeling, noch uitspraak, over de aansluitbaarheid van de directe 
lijn inhoudt; 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Art. 1. Toelating wordt verleend aan Estée Lauder nv, gesitueerd aan de Nijverheidsstraat 15, 2260 
Oevel, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie met een 
vermogen van 2,8 MW, gesitueerd tussen het gebouw aan de Nijverheidsstraat 12, 2260 Oevel en 
de gebouwen van het bedrijf Estée Lauder nv, gesitueerd aan de Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel.  

Art. 2. De toelating geldt onder voorwaarde van de naleving van het verbod op verbinding van 
installaties achter verschillende toegangspunten tot het distributienet; ter garantie van dit verbod 
kan de distributienetbeheerder specifieke aansluitingsvoorwaarden opleggen die voorafgaand aan 
de eigenlijke aanleg van de directe lijn, door de VREG worden goedgekeurd.   

Art. 3. De toelating geldt onder door de netbeheerder te bepalen, en voorafgaand aan de eigenlijke 
aanleg van de directe lijn door de VREG goed te keuren aansluitingsvoorwaarden die betrekking 
hebben op het vermijden van het risico op beschadiging van het distributienet en het garanderen 
van de mogelijkheid, voor de distributienetbeheerder, om veilig te werken bij aanleg-, onderhouds- 
en herstellingswerken aan het distributienet. 

Art. 3. De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit 
van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe 
lijn.  

Voor de VREG 

Brussel, 25 juni 2019 

Pieterjan Renier 
algemeen Directeur 
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