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1. Inleiding 

1.1. Voorwerp 

Op 6 oktober 2020 diende Biostoom Beringen nv, Industrieweg 170, 3583 Beringen (met 
ondernemingsnummer BE0678-742-850), hierna ‘de aanvrager’, een aanvraag in tot toelating 
voor aanleg en beheer van de aanleg van een directe lijn.  

Het betreft een directe lijn tussen een bestaande PV-installatie gesitueerd op een perceel in 
eigendom van Nuhmeris (“plot 3” op plan) en met de installaties van Biostoom Beringen (“plot 2” 
op plan). Het gaat om de lichtoranje lijn op het onderstaande plan: 

 

1.2. Wettelijk kader 

1.2.1. Toelating vereist – ligging buiten eigen site 

Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.5.1 dat de ligging van de directe lijn, al dan niet met 
overschrijding van de ‘eigen site’, bepalend is voor de toepasselijke procedure (meldingsplicht dan 
wel toelatingsvereiste).  

De lijn die de PV-installatie, gesitueerd op een perceel in eigendom van Nuhmeris, met Biostoom 
Beringen (gelegen op een perceel in eigendom van Borealis) zou verbinden, overschrijdt de 
grenzen van de ‘eigen site’ en is daarom - krachtens art. 4.5.1, §2 van het Energiedecreet - 
onderworpen aan een toelating van de VREG.  
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Deze directe lijn situeert zich volledig binnen het gesloten distributienet van Borealis Polymers 
te Beringen, door de VREG erkend als gesloten distributienet bij beslissing BESL-2012-19. 
https://www.vreg.be/nl/document/besl-2012-19 

Conform art. 4.5.1 §2 Energiedecreet moet een directe lijn die de grenzen van de eigen site 
overschrijdt, toelating van de VREG verkrijgen. Dit geldt ongeacht het feit of de directe lijn te 
situeren is binnen het netgebied van een distributienetbeheerder, dan wel binnen het netgebied 
van een gesloten distributienet. 

1.2.2. Beoordelingscriteria 
 
De VREG kan een toelating alleen weigeren als: 
  
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 komt1. 

1.2.3. Adviesverlening 

Artikel 4.5.1 §2 Energiedecreet schrijft voor dat de VREG advies moet inwinnen bij de netbeheerder 
in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding gelegen is.  

Netbeheerder is, volgens de definitie van het Energiedecreet, de distributienetbeheerder of de 
beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. Het gaat dus, volgens het decreet, om 
de publieke netbeheerder.  

De betrokken directe lijn, voorwerp van deze beslissing, is evenwel niet in het netgebied van een 
‘netbeheerder’ (= publieke netbeheerder, conform definitie) gesitueerd, maar in het geografisch 
afgebakende gebied van het gesloten distributienet ‘Borealis Polymers’. Het inwinnen van een 
advies van de beheerder van het gesloten distributienet waarin een directe lijn is gesitueerd, is 
niet voorgeschreven. 

Dit alles neemt niet weg dat een advies van de betrokken netbeheerder, in deze Elia Transmission 
Belgium als beheerder van het net waarop het gesloten distributienet gekoppeld is, nuttig is in het 
kader van het inwinnen van alle relevante informatie met het oog op het nemen van een 
geïnformeerde beslissing. Bijgevolg wonnen we advies in van Elia Transmission Belgium, de 
beheerder van het net waaraan het gesloten distributienet ‘Borealis Polymers’ gekoppeld is. Op 
13 januari 2021 ontvingen we een positief advies van Elia. 
 
In dit advies werd uiteengezet dat, voor verbinding van de PV-installatie met de installaties van 
Biostoom Beringen, een wijziging van aansluiting aangevraagd werd bij Elia door de beheerder 
van het gesloten distributienet, dus door Borealis Polymers. Deze wijziging van aansluiting werd 
door Elia goedgekeurd. 

― 
1  art. 4.5.1, §2, 3e lid van het Energiedecreet 

https://www.vreg.be/nl/document/besl-2012-19
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2. Analyse 

2.1. Bespreking beoordelingscriteria 

2.1.1. -- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar 
verbonden    

 

Conform het advies van Elia Transmission Belgium zal de PV-installatie van Biostoom Beringen enkel 
aangesloten zijn op de installaties van Biostoom Beringen. 
 
Elia stelt tevens, in het licht van het hier te beoordelen criterium, dat er niet voorzien is om andere 
injectie of afname op het terrein van Nuhmeris aan te sluiten op de directe lijn.  
 
Op basis van de voorliggende gegevens blijkt niet dat er installaties, gelegen achter verschillende 
toegangspunten, met elkaar verbonden zouden worden. 

2.1.2. -- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd    
  

Bij de beoordeling van dit criterium wordt nagegaan of en in welke mate bij de aanleg van een 
directe lijn de rechten van de afnemer gevrijwaard worden.  
  
Biostoom Beringen heeft een toegangspunt tot het gesloten distributienet, en zal dat ook 
behouden. De rechten van de afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot een net, 
zouden bijgevolg gewaarborgd blijven. 

2.1.3. -- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse 
regering   

  

Tot op heden zijn geen (extra) toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering. 

2.1.4. -- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het 
gedrang    

 
In het advies van Elia Transmission Belgium wordt verwezen naar de brief die zij op 21 augustus 
2019 stuurde naar Borealis Polymers, m.b.t. de aanvraag van de wijziging van de aansluiting 
(inkoppeling PV-installatie). Daarin zijn specifieke voorwaarden vermeld.  
Elia Transmission Belgium stelt dat, mits voldaan wordt aan deze voorwaarden, er geen risico is 
betreffende de veiligheid van het net van Elia. 
 
Mits naleving van geldende regelgeving, en de bijzondere, door Elia Transmission Belgium gestelde 
eisen in het kader van de wijziging van de aansluiting van Biostoom Beringen, brengt de aanleg en 
het beheer van de directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in 
het gedrang.  
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2.2. Beoordeling 

Concluderend kan worden vastgesteld dat bij de voorgestelde configuratie van de beoogde 
directe lijn geen sprake is van een 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. 
  

Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. toelating te verlenen aan Biostoom Beringen nv, Industrieweg 170, 3583 Beringen (met 
ondernemingsnummer BE 0678.742.850), voor de aanleg en het beheer van een directe lijn 
tussen een PV-installatie gesitueerd op een perceel in eigendom van Nuhmeris, en de installaties 
van Biostoom Beringen nv, gelegen binnen het gesloten distributienet Borealis Polymers te 
Beringen. 
 
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, 2 februari 2021 
 

 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 
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