
 

 

van de VREG van 10/09/2019 

met betrekking tot de aanvraag van BeauVent cvba tot toelating van de aanleg en het 

beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie en een waterzuiveringsinstallatie van 

Aquafin nv gesitueerd te Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem 
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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 BeauVent cvba, Ijzerdijk 47, 8600 Diksmuide (met ondernemingsnummer 
BE0472.292.307), ontvangen op 16 augustus 2019, tot toelating van de aanleg en het beheer van 
een directe lijn tussen een op een waterplas (Meerheuvelplas) te Dilsen-Stokkem te installeren 
(drijvende) PV-installatie met een vermogen van 2,5 MWp en de waterzuiveringsinstallatie 
gesitueerd aan Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem van Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar (met ondernemingsnummer BE0440.691.388), hierna ‘Afnemer’);  
 
Gezien het advies van Fluvius System Operator van 3 september 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 de waterplas, eigendom 
van de Watergroep, de Kogbeek, eigendom van de Provincie Limburg, en een perceel in eigendom 
van de gemeente betrokken is; 
 
Dat er bijgevolg 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 Fluvius Limburg 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;    
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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;   
 
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 Aquafin 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, 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 uit het advies van Fluvius blijkt dat de aanleg en de uitbating van de directe lijn 
de veiligheid van het net niet aantoonbaar in het gedrang brengt in die zin dat specifieke 
veiligheidsvoorschriften noodzakelijk zijn; 
 
Dat de veiligheid van het net echter enkel gegarandeerd is als aan geldende regelgeving wordt 
voldaan door de beheerder van de directe lijn; 
 
Overwegende dat op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving 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;  
  
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, mits naleving van geldende regelgeving, de veiligheid van het net van de 
netbeheerder niet aanzienlijk in het gedrang komt;  
  
Overwegende dat, met het oog op de afdwingbaarheid van alle aansluitingsvoorwaarden, het 
noodzakelijk is dat de netgebruiker de beheerder van de directe lijn is;  
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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 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;   
 
Dat daarom, in principe, enkel toelating verleend kan worden aan de netgebruiker op wiens 
installatie de directe lijn wordt gekoppeld, zijnde;  
  
Overwegende dat in casu de beheerder van de directe lijn een andere juridische entiteit is dan de 
Afnemer; 
 
Dat, echter, de Afnemer en de beheerder van de directe lijn dezelfde aandeelhouders hebben, en 
zij dus volledig dezelfde belangen hebben; 
 
Dat het om die reden toegestaan kan worden dat de beheerder een andere juridische entiteit is 
dan de Afnemer; 
 
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 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 Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, met 
ondernemingsnummer BE0440.691.388 voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen 
een PV-installatie met een maximumvermogen van 2,5 MWp, gesitueerd op een waterplas te 
Dilsen-Stokkem, en zijn waterzuiveringsinstallatie gesitueerd aan Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-
Stokkem, met kruising van de Kogbeek. 

Art. 2. 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, 10 september 2019 

Pieterjan Renier 
algemeen directeur 
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