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1. Inleiding 

1.1. Voorwerp 

Op 22 juni 2022 diende de firma Verkooijen Veem nv, met zetel aan de Industrieweg 33 te 2320 
Hoogstraten (ondernemingsnummer 0417.930.042), een aanvraag in tot toelating van de aanleg 
van een directe lijn tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op het dak van een gebouw 
van diezelfde firma, gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 te 2320 Hoogstraten (kadastrale 
percelen F11v en F10t3), en een naastliggend gebouw van de firma CleanLease nv (met 
ondernemingsnummer BE 0412.669.078) aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten (kadastraal 
perceel F10v3). 

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 directe lijn die voorwerp is van deze beslissing 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.  

De kadastrale percelen waarop de directe lijn gesitueerd is, zijn immers niet in handen van 
dezelfde eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder. 

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 
 
Conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet moet de betrokken netbeheerder om advies 
gevraagd worden.    
 
De afnemer, CleanLease nv, is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. Bijgevolg is de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder, de Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in 
de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), de betrokken netbeheerder die advies moet verlenen.  
 

― 
1  art. 4.5.1, §2, 3e lid van het Energiedecreet 
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We ontvingen advies van elektriciteitsdistributienetbeheerder IVEKA via de werkmaatschappij, 
Fluvius System Operator cv (Fluvius), bij e-mail van 2 augustus 2022. Daarbij werd gemeld dat er 
geen bijkomende opmerkingen zijn die niet louter uit de geldende regelgeving voortvloeien, maar 
dat er wel duidelijk een risico is op achterliggende verbinding van installaties: de PV-installatie 
mag geen koppeling kunnen maken naar het gebouw waarop de PV-installatie ligt. 
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2. Analyse 

2.1. Bespreking beoordelingscriteria 

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

 
Art. 2.2.43 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse 
Gewest bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete 
toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden 
mogen worden.   
 
Door aanleg van de directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen 
achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden 
zouden zijn. De PV-installatie zou immers enkel verbonden worden met het gebouw van de firma 
CleanLease nv (op huisnummer 27), die een eigen toegangspunt voor afname tot het net heeft. 
 
Er is wel een risico is op achterliggende verbinding van installaties, zoals Fluvius ook aangeeft in 
zijn advies: de PV-installatie is immers gesitueerd op het dak van het gebouw van de firma 
Verkooijen Veem nv, die een eigen toegangspunt tot het net heeft. De PV-installatie, die 
verbonden wordt met het gebouw van de firma CleanLease nv, mag niét (eveneens) een 
koppeling maken naar het gebouw waarop de PV-installatie ligt.  

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(s) gevrijwaard worden.    
  
De afnemer, CleanLease nv, behoudt zijn aansluiting op het distributienet. De rechten van deze 
afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net, zullen bijgevolg gewaarborgd 
blijven. 
 
Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan geen opmerkingen ter zake te hebben.  

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 Fluvius wordt geen melding gemaakt van veiligheidsrisico’s met betrekking tot 
diens net.  
 
De veiligheid van het net is natuurlijk enkel ten volle gegarandeerd als de geldende regelgeving 
wordt nageleefd. 
  
Op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de 
netbeheerder (vb. Synergrid technisch voorschrift elektriciteit C2/112 voor cabines, 
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aansluitingsreglement en -contract) gelden tal van eisen die onder meer de veiligheid van het net 
beogen. Deze regelgeving is ook relevant en van toepassing in het kader van de aanleg en het 
beheer van een directe lijn. 
 
De netbeheerder licht de netgebruiker in omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot 
aansluiting van een productie-installatie. 
 
Mits naleving van geldende regelgeving brengt de aanleg en het beheer van de directe lijn de 
veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang, zoals blijkt uit het 
advies van Fluvius.  

2.1.5. Algemene conclusie   
 
De rechten van de afnemer zijn gewaarborgd, en de veiligheid van het net van de netbeheerder 
komt niet aantoonbaar in het gedrang als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan. 
 
Er is geen sprake van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende 
toegangspunten, aangezien de PV-installatie enkel met het gebouw van CleanLease zal worden 
verbonden. Er is een risico op achterliggende verbinding van installaties die beide een 
toegangspunt tot het net hebben, zoals Fluvius ook aangeeft in zijn advies, maar dat is te 
ondervangen door technische maatregen opdat de PV-installatie geen koppeling kan maken met 
het gebouw waarop de PV-installatie gesitueerd zal zijn.  
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Art. 1. toelating te verlenen aan Verkooijen Veem nv, met zetel aan de Industrieweg 33 te 2320 
Hoogstraten (met ondernemingsnummer 0417.930.042), voor de aanleg en het beheer van een 
directe lijn tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op het dak van een gebouw van de 
firma Verkooijen Veem gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 (kadastrale percelen F11v en 
F10t3), enerzijds, en een naastliggend gebouw van de firma CleanLease nv (met 
ondernemingsnummer 0412.669.078) aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten (kadastraal 
perceel F10v3), anderzijds. 

Art. 2. de beheerder te verplichten 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; 

Art. 3. te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website 
van de VREG. 

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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