
VELDNAAM Globalisation code BTW - % ( * ) Type voeding HOOFDV 
piekmeting

HULPV 
piekmeting

HOOFDV 
zonder 

piekmeting

HULPV zonder 
piekmeting piekmeting zonder 

piekmeting zonder piekmeting 26-1 kV LS

Tariefcodes T03 T16 T13 - T14 - T17 T18 T04 T05 T08 T09 T10 T11 T12 T33 T39

Type of connection ILM / LVP MVE T13 PLM - T14 
PLU - T17 LVA L6N ILL L36 LVS LVD / LVU LVN LSN LDN LS DBH DBL

TER INFO: HOEVEELHEDEN
kW kW_MAX

FACTOR_kW_MAX 1,0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FACTOR_AUX_INPUT 1,0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Normale uren / dagverbruik kWh kWh-HI
Stille uren / nachtverbruik kWh kWh_LO
Stille uren / uitsluitend nachtverbruik kWh kWh-LOX
Reactieve energie kVarh kVarh

1. Tarief gebruik van het net
1.1 Onderschreven en bijkomend vermogen
1.1.1 Trans HS, >26-36 kV, 26 - kV & Trans LS met piekmeting

[X * afvlakkingscoëfficient] EUR/kW
+ Y euro / kWhnu (normale uren)
+ Z euro / kWhsu (stille uren)
met :
X = EUR/kW/jaar POWER E210 21% 131,957518 131,957518 131,957518 131,957518

X/12= EUR/kW/maand 21% 10,996460 10,996460 10,996460 10,996460

Afvlakkingscoëfficient =    Cte C / (Cte D + kW)]
CTE_B 0,10 0,10 0,10 0,10
CTE_C 796,50 796,50 796,50 796,50
CTE_D 885,00 885,00 885,00 885,00

Y = EUR/kWh DAY_CONSUMPTION E210 21% 0,012475 0,012475 0,012475 0,012475
Z = EUR/kWh NIGHT_CONSUMPTION E210 21% 0,006293 0,006293 0,006293 0,006293

max som term in X en term Y EUR/kWh RISTORNO E211 21% 0,102088 0,102088 0,102088 0,102088

1.1.3
dag EUR/kWh DAY_CONSUMPTION E210 21% 0,114028 0,114028 0,114028 0,105390 0,114028 - 0,105390 0,114028 ** 0,114028

nacht EUR/kWh NIGHT_CONSUMPTION E210 21% 0,052234 0,052234 0,052234 - 0,052234 - - 0,052234 ** 0,052234
exclusief nacht EUR/kWh EXCL_NIGHT_CONSUMPTION E210 21% 0,036351 0,036351 - - - 0,036351 0,036351 0,036351 ** 0,000000

1.2. Tarief systeemdiensten EUR/kWh SYSTEM_MGMT E230 21% 0,000292 0,000292 0,000292 0,000338 0,000338 0,000338 0,000338 0,000338 0,000338 0,000338 0,000338 ** 0,000292 0,000338

1.3. Tarief meet- en telactiviteit METERREADING E240 21%
AMR Jaarprijs 21% 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 886,06 ** 886,06 886,06
MMR Jaarprijs 21% 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 191,01 ** 191,01 191,01
Jaaropname Jaarprijs 21% 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 ** 15,45 15,45

2. Tarief openbare dienstverplichtingen EUR/kWh PUBLIC_SERVICE_MISSIONS E215 21% 0,009426 0,009426 0,009426 0,032471 0,032471 0,032471 0,032471 0,032471 0,032471 0,032471 0,032471 ** 0,009426 0,032471

3. Tarief ondersteunende diensten
3.1. Tarief netverliezen EUR/kWh NETLOSSES E320 21% 0,001635 0,001635 0,001635 0,004230 0,004230 0,004230 0,004230 0,004230 0,004230 0,004230 0,004230 ** 0,001635 0,004230

3.2. Tarief reactieve energie
Recht op forfaitaire afname = FACTOR_REACTIVE 0,484000 0,484000 0,484000 0,484000
Tarief voor overschrijding reactieve energie :

EUR/kVarh REACTIVE E310 21% 0,015000 0,015000 0,015000 0,015000

3.3. Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard EUR/kWh NIET VAN TOEPASSING

4. Toeslagen EUR/kWh

4.1. Toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare 
dienstverplichtingen 21%

4.2. Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG REGULATOR 21%
4.3. Bijdragen ter dekking van de verloren kosten HEDGING_STRANDED_COSTS 21%
4.4. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen PENSIONS E840 21% 0,002196 0,002196 0,002196 0,002456 0,002456 0,002456 0,002456 0,002456 0,002456 0,002456 0,002456 ** 0,002196 0,002456
4.5. Rechtspersonenbelasting REVENUE_TAXES 21%

4.6. Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, 
heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies 21%

5. Aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende telle EUR/kW/jaar PV_NETUSE E250 21% 99,533018

Niet in gebruik bij distributienettarieven :
TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ; 
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ;  ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Toepassingsmodaliteiten m.b.t onderschreven vermogen (1.1.3)
In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen :
Normale uren : 0,105390 EUR/kWh
Stille uren : 0,052234 EUR/kWh
Uitsluitend nachtverbruik : 0,036351 EUR/kWh

Toepassingsmodaliteiten m.b.t onderschreven vermogen (1.1.1)
In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen; 
- Uitsluitend nachtverbruik wordt volgens factor "night consumption" gefactureerd.

Openbare verlichting
Wanneer er geen piekmeting gebeurt, tarieven componenten dag en nacht worden vervangen door : 
Y ' = Y + X/4200
Z ' = Z + X/4200

(*) Er is een verlaagd BTW-percentage van 6% van toepassing op huishoudelijke afnemers tot en met 31/12/2015.

(**) De toepasselijke tarieven zijn naargelang de aansluiting gelijk aan deze voor de klantengroep 'LS'.

PROSUMENTEN MET 
TERUGDRAAIENDE 

TELLER
DOORVOER

De tarieven die van toepassing zijn voor TransHS (d.i. onderschreven en bijkomend vermogen, systeembeheer, ODV en 
toeslagen) worden gelijkgesteld aan 50 % van de tarieven voor 26-1kV, en het tarief meet- en telactiviteit wordt 
gelijkgesteld aan 100% van het tarief voor de 26-1kV.

Ores (Voeren) - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname

26-1 kV TRANS-LS LS

zonder piekmeting

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

LS & PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER



VELDNAAM Globalisation code BTW - %

TER INFO: HOEVEELHEDEN

Normale uren / dagverbruik kWh kWh-HI
Stille uren / nachtverbruik kWh kWh_LO
Stille uren / uitsluitend nachtverbruik kWh kWh-LOX

1. Tarief voor het systeembeheer EUR/kWh
1.1. Algemeen SYSTEM_MGMT 230 21% 0,000292 0,000338
1.2 Bijkomend: sturing en opvolging autoproducenten

2. METERREADING 240
AMR jaarprijs 21% 886,06 886,06
MMR jaarprijs 21% 191,01 191,01
Jaaropname jaarprijs 21% 15,45 15,45

3. Tarief ondersteunende diensten
Tarief netverliezen EUR/kWh NETLOSSES 320 21% 0,001635 0,004230

4. Toeslagen

4.1. Toeslagen of heffingen ter financiering van de 
openbare dienstverplichtingen EUR/kWh

4.2. Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van 
de CREG EUR/kWh

4.3. Bijdragen ter dekking van de verloren kosten EUR/kWh
4.4. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh PENSIONS 840 21% 0,002196 0,002456
4.5. Rechtspersonenbelasting EUR/kWh

4.6. 
Overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale 
belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
retributies

EUR/kWh

De tarieven die van toepassing zijn voor TransHS (d.i. systeembeheer en toeslagen) worden gelijkgesteld aan 50% van de tarieven voor de 26-1kV, en het tarief meet-en telactiviteit wordt gelijkgesteld aan 100% van het tarief voor de 26-1kV.
De tarieven die van toepassing zijn voor TransLS worden gelijkgesteld aan de tarieven voor de 26-1kV.
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26-1 kV LS

Tarief meet- en telactiviteit



BOEKJAAR ORES (Voeren)

2015

(2) (3) (4) (5)

I. Aansluitingstarief (art. 4, KB van 11.07.02)

1. Oriëntatiestudie

Injectie:
gedecentraliseerde productie zonder windkracht 3.017 euro 3.017 euro niet van toepassing niet van toepassing
gedecentraliseerde productie met windkracht 4.159 euro 4.159 euro niet van toepassing niet van toepassing
gedecentraliseerde productie LS op bestaand net niet van toepassing niet van toepassing 251 euro 251 euro
gedecentraliseerde productie LS buiten net niet van toepassing niet van toepassing 3.017 euro 3.017 euro

Afname
> 5 MVA 2.415 euro 2.415 euro niet van toepassing niet van toepassing
> 1.000 kVA niet van toepassing 2.415 euro niet van toepassing niet van toepassing
> 100 kVA en <= 1.000 kVA niet van toepassing 501 euro 501 euro niet van toepassing
<= 100 kVA (*) niet van toepassing 251 euro 251 euro 251 euro

 

2. Detailstudie: 

Injectie:
gedecentraliseerde productie zonder windkracht 7.989 euro 7.989 euro niet van toepassing niet van toepassing
gedecentraliseerde productie met windkracht 10.077 euro 10.077 euro niet van toepassing niet van toepassing
gedecentraliseerde productie LS op bestaand net niet van toepassing niet van toepassing 1.221 euro 1.221 euro
gedecentraliseerde productie LS buiten net niet van toepassing niet van toepassing 3.679 euro 3.679 euro

Afname
> 5 MVA 3.679 euro 3.679 euro niet van toepassing niet van toepassing
> 1.000 kVA niet van toepassing 3.679 euro niet van toepassing niet van toepassing
> 100 kVA bij <= 1.000 kVA niet van toepassing 1.093 euro 1.093 euro niet van toepassing
<= 100 kVA (*) niet van toepassing 467 euro 467 euro 467 euro

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal 

overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de 

oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal 

overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de 

oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal 

overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de 

oriëntatiestudie aangerekende kosten.

(*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een 

woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 

meter afstand bevindt

Bij een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is 

dan de afname. 

Het unieke tarief voor de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting

(*) Er moet geen oriëntatiestudie gemaakt worden voor een individuele aansluiting in een 

woonzone of uitbreidingszone waarin de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 

meter afstand bevindt. Er zullen ook geen kosten voor een detailstudie in rekening 

worden gebracht voor een aansluitingsaanvraag in de bovenstaande omstandigheden. Bij 

een bestaande aansluiting, gratis voor de zelfopwekkers LS van wie de injectie lager is dan 

de afname.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal 

haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende 

kosten.

(= directe klanten aangesloten op grote post) (= Middenspanning DNB) (= gelijkgestelde MS/LS)

Het unieke tarief voor oriëntatiestudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting

Middenspanning Laagspanning

Trans MS 26 - 1 kV Trans LS LS
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BOEKJAAR ORES (Voeren)

2015

(2) (3) (4) (5)

(= directe klanten aangesloten op grote post) (= Middenspanning DNB) (= gelijkgestelde MS/LS)

Middenspanning Laagspanning

Trans MS 26 - 1 kV Trans LS LS

3. Aansluiting SPB = Standaard prijs van de bestekken voor aansluitingen (p5) SPB = Standaard prijs van de bestekken voor aansluitingen (p6)

Injectie:

Afname Niet van toepassing Niet van toepassing

1. Aansluiting MS

1.1. Aangesloten vermogen >= 5.000 kVA Zie bijlagen 1 en 3 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

1.2. Aangesloten vermogen < 5.000 kVA Niet van toepassing Zie bijlagen 2 en 3 Niet van toepassing Niet van toepassing

2. Aansluiting LS
 

2.1 Professionele klant Niet van toepassing Niet van toepassing Zie bijlagen 4 en 7 Zie bijlagen 5 - 6 - 7

2.1 Residentiële klant Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zie bijlagen 5 - 6 - 7

4. Formule met verhuring van de meettoestellen 

AMR

MMR

Jaarlijkse opname

Coëfficiënt voor de vermindering/vermeerdering volgens de complexiteit niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing
niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

5. Formule met verhuring van de transformatorinstallaties

niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

6. Formule met verhuring van bijkomende veiligheidsinstallaties

niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

In het geval van een detailstudie met dezelfde parameters als de oriëntatiestudie, zullen de kosten van de oriëntatiestudie afgetrokken worden van de kosten van de detailstudie.

Coëfficiënt voor de vermindering/vermeerdering volgens de aanwezigheid van 

verscheidene aansluitingen

Het periodieke tarief dekt het gebruiksrecht van een netgebruiker voor de 

transformatorinstallaties, de compensatie van reactieve energie of de filtering van de 

spanning, indien de netgebruiker voor een of meer van deze installaties een huurformule 

heeft gekozen

Het periodieke tarief dekt het gebruiksrecht van een netgebruiker voor de bijkomende 

installaties voor de beveiliging, het alarm, de meting en telling, en de bijkomende 

installaties voor een gecentraliseerde besturing en/of interventies op afstand, indien de 

netgebruiker voor een of meer van deze installaties een huurformule heeft gekozen

Het periodieke tarief voor de vergoeding van het gebruiksrecht van een meettoestel door 

een netgebruiker, wanneer deze voor een formule met verhuring van het apparaat 

gekozen heeft

Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net / Tarief 

voor de meet- en telactiviteit

Het unieke tarief voor de kosten van een nieuwe aansluiting of voor de 

aanpassing/versterking van een bestaande aansluiting, waarbij de gebruiker moet kunnen 

kiezen tussen de aankoop en de huur van de apparaten

ZIE BIJLAGE 1: ZIE BIJLAGE 2:

Het tarief is opgesteld op basis van de SPB voor de realisatie van 

een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing/versterking van 

een bestaande aansluiting

Het tarief is opgesteld op basis van de SPB voor de realisatie van een 

nieuwe aansluiting of voor de aanpassing/versterking van een 

bestaande aansluiting

Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van 

het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit

Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van 

het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit

Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net 

/ Tarief voor de meet- en telactiviteit
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ORES (Voeren) 2015 Tarief 2015 BIJLAGE 1

treedt in werking op 1/1/2015

De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 5 MVA (5.000 kVA) en 25 MVA (25.000 kVA) onder een spanning van minder dan 20 kV.
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans MS.

A M

Aftakking Meting

Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):

-de levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post,

- de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de 

bekabeling en de ijking 

-de levering en plaatsing van de differentieelbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van 

de post

-de levering en de plaatsing van de telesignalisatie
- de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren in de post

- de levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in open sleuf Werken buiten forfait prijs (€) 

 of wachtkoker op een geografische lengte van maximum 10 m op privéterrein - de indienststelling TRANSFORMATORPOST

- de levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels,
De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de 

indienststelling) / stuk 96.469 €                      

- de levering en de plaatsing van beveiligingen Imax, Io, differentieel in de post.
De levering en de plaatsing van cel met lmax beveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de 

indienststelling) / stuk 91.371 €                      

De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op een bestaande cel (inclusief de telesignalisatie, de 

bekabeling en de indienststelling) / stuk Installatie van een meter / stuk 24.234 €                      

Installatie van een meter / Stuk 3.853 €                        

Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):

- de grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers - de huurvergoeding voor de meter

Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling 

van een in Diversen vermelde meerprijs.

- de levering en plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de 

cabine van de gebruiker

DISPERSIECABINE

- de aanaardingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op 

privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, ...

De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de 

indienststelling) / stuk 46.755 €                      

De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de 21.113 €                      
- desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de 24.234 €                      

- de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen 

door de DNB. 

- de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de 

indienststelling

CABINE KLANT

Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait, maar uitgevoerd door de DNB: Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait) 216 €                            

Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3 2.609 €                        

 - de bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter) - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op de aankomstcel /stuk 18.836 €                      

- de telesignalisatie van de kortsluitverklikkers Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel 3.202 €                        

- de bijkomende meters kabel op openbaar domein (> 400 meter)

- de afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine. De DNG mag dit werk zelf 

uitvoeren indien hij het bestek van de DNB respecteert
Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling / stuk

8.183 €                        

Telesignalisatie van de kortsluitverklikkers volgens prijsbestek

Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker volgens prijsbestek

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast volgens prijsbestek

Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid C2/112 volgens prijsbestek

Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. 
De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post, en blijft eigendom van 

de DNB.

De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB.

Voor sites die via een enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A, M door 2 

gedeeld. AMR = meter met telelezing
Het tracé van de kabels wordt door de DNB bepaald

De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen. De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru. BEKABELINGSWERKEN

De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel (koker)
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240² + signalisatie voorbij 400 m / m

237 €                            

Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400² + signalisatie voorbij 400 m / m 261 €                            
De plaats, de plannen en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine 

middenspanning stemmen overeen met het bestek Synergrid (C2/112) en moeten goedgekeurd 

worden door de DNB.
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240² + signalisatie voorbij 400 m / m

348 €                            

Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400² + signalisatie voorbij 400 m / m
383 €                            

Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m 196 €                            

Levering en plaatsing zonder grondwerken -  €                            

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m 53 €                              

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m 62 €                              

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m 74 €                              

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m 90 €                              

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m 9 €                                

Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m
17 €                              

Maximaal vermogen Spanning Forfait per kVA Rechtstreekse aansluiting op de transformatorpost Altijd meting van kVA + kWun + kWus + kVaru. Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3 875 €                            

Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3 480 €                            
(kVA) (Volt) Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3 2.121 €                        

Prijs (€) prijs (€) prijs (€) prijs (€) 

minimum

5000 kVA

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: 6 kV GRONDWERKEN

Afname > 5000 kVA 2.415 € 8000 kVA 10-11 kV 11,33 €/kVA 214.835 € 9.291 € Sleuf voor 1 kabel / m 68 €                              
15 kV Sleuf voor 2 kabels / m 104 €                            

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Boring /m 272 €                            

Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht 3.017 € Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €                              

Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht 4.159 € Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €                            
6 kV Graafwerken + aanaarding / m³ 148 €                            

Detailstudie voor een aanvraag voor afname: 10,000 kVA 10-11 kV 10,22 €/kVA 215.888 € 9.291 € Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek

Afname > 5000 kVA 3.679 € 15 kV

6 kV
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: 16,000 kVA 10-11 kV 8,31 €/kVA 318.857 € 13.937 €

Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht 7.989 € 15 kV

Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht 10.077 € 

6 kV
20,000 kVA 10-11 kV 7,52 €/kVA 320.436 € 13.937 €

15 kV

> 20 MVA 15 kV 7,51 €/kVA niet standaard aansluiting (prijsbestek opgesteld op basis van de eenheidsprijzen in de kolom "Diversen").

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak 

gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt kVA, van het eerste kVA tot het gevraagde 

vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen voor de vermeerdering van het vermogen, waarbij 

elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA leidt.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de 

injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.
Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule volstaan, alleen 

de vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de vermeerdering, samen met de 

prestatie voor de regeling van de beveiliging (zie Bijlage 3).

Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting behandeld, met 

uitzondering van de term A, waarin alleen het bijkomende vermogen gefactureerd wordt.

< 20 kV en 25.000 kVA en <= 400 m

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de 

normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies.
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing 

van een bestaande aansluiting
- de plaatsing van kabels op openbaar domein op een maximale geografische lengte van 400 m, 

volgens het door de DNB gevraagde traject

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de 

oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als de aansluiting op een verschoven post wordt uitgevoerd, zal een bijdrage voor de verbinding 

tussen de post van Elia en de verschoven post aan de aanvrager worden aangerekend, in de vorm 

van een T'.

Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kVA) op distributienet (< 20 kV) (Trans MS)

ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE T D

Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op 

het distributienet)
Diversen

Het aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen op het middenspanningsnet, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.
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ORES (Voeren) 2015 Tarief 2015 BIJLAGE 2

treedt in werking op 1/1/2015

De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 100 kVA en 5000 kVA onder een spanning van minder dan 20 kV.
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Middenspanning.

A 

Aftakking

Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):

- de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het 

vermogen

- de levering en de plaatsing van de koffer
- de levering en de plaatsing van de bekabeling
- de ijking
- de indienststelling Werken buiten forfait prijs (€) 

- de manoeuvres op het net DISPERSIECABINE

- de levering en plaatsing van de kortsluitverklikkers

De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, 

de bekabeling en de indienststelling) / stuk 46.755 €                        

De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de 

telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk 21.113 €                        

Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):
Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):

De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de 

bekabeling en de indienststelling) / stuk 24.234 €                        

- de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers op privédomein. - de huurvergoeding voor de meter
 

CABINE KLANT

Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait) 216 €                              

Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / 

set van 2 x 3 2.609 €                          
Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk 18.836 €                        

Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) 

/ kavel 3.202 €                          
Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk 8.183 €                          

Telesignalisatie van de kortsluitverklikkers volgens prijsbestek
Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker volgens prijsbestek

Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast volgens prijsbestek

- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) - de bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter) - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker
Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid 

C2/112 volgens prijsbestek
- de afstandsbediening van de cellen van de gebruiker
- de telesignalisatie van de kortsluitverklikkers

 
BEKABELINGSWERKEN

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m 196 €                              
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m 53 €                                
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m 62 €                                
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m 74 €                                

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m
90 €                                

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m 9 €                                  

De meters blijven eigendom van de DNB
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een 

vermogenskabel geplaatst / m 17 €                                

Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3 875 €                              

Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3

480 €                              
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3 2.121 €                          

GRONDWERKEN

Sleuf voor 1 kabel / m 68 €                                
Meetmodule registreert kW + kWun + kWus + kVaru. Sleuf voor 2 kabels / m 104 €                              

Forfait boring lengte 20 m 4.820 €                          

Supplement voor boring lengte >20 m / m 272 €                              

Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €                                

Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €                              

Graafwerken + aanaarding / m³ 148 €                              
Maximaal Spanning Forfait Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek
vermogen per kVA

(kVA) (Volt)

Prijs (€) prijs (€) prijs (€) type prijs (€) 

minimum

100 kVA

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: 6 kV Meting aan LS-kant mogelijk

Afname <= 100 kVA 251 €         <250 kVA 10-11 kV 41,00 €/kVA 4.989 € AMR 1.828 €                                                         

100 kVA<= Afname <=1000 kVA 501 €         15 kV zonder stroom/spanningstransformatoren

Afname > 1000 kVA 2.415 €      
Afname > 5000 kVA 2.415 €      

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: 6 kV Meting altijd in HS
Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht 3.017 €      <1000 kVA 10-11 kV 41,00 €/kVA 4.989 € AMR 1.828 €                                                         
Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht 4.159 €      15 kV zonder stroom/spanningstransformatoren

Detailstudie voor een aanvraag voor afname:
Afname <= 100 kVA 467 €         
100 kVA<= Afname <=1000 kVA 1.093 €      6 kV Meting altijd in HS
Afname > 1000 kVA 3.679 €      <3000 kVA 10-11 kV 41,00 €/kVA 4.989 € AMR 1.828 €                                                         
Afname > 5000 kVA 3.679 €      15 kV zonder stroom/spanningstransformatoren

Detailstudie voor een aanvraag voor injectie:
Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht 7.989 €      
Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht 10.077 €    6 kV Meting altijd in HS

<5000 kVA 10-11 kV 41,00 €/kVA 4.989 € AMR 1.828 €                                                         
15 kV zonder stroom/spanningstransformatoren

6 kV
> 5000 kVA 10-11 kV 41,00 €/kVA niet-standaard aansluiting (normaal, zie tarief Trans MS)

15 kV

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, 

zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule 

volstaan, alleen de vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de 

vermeerdering. 

Dit tarief is van toepassing met een minimum van 100 kVA. Ook als het door de 

aanvrager gewenste contractuele vermogen lager is dan deze waarde, wordt dit 

minimum aangerekend. 

Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR AMR = 

meter met telelezing

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men 

alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de 

aansluiting overeenkomt.

Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting 

behandeld, met uitzondering van de term A, waarin alleen het bijkomende 

vermogen gefactureerd wordt.

Voor vermogens >= 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MT op stroom- en 

spanningstransformatoren

De stroom- en spanningstransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB 

volgens de specificatie SYNERGRID C2/112

Deze term is gratis voor nieuwe klanten in een met subsidies van het Waalse 

Gewest uitgeruste zoning (max. 5 MVA)

- de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de 

indienststelling

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal 

haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende 

kosten.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt kVA, van het eerste kVA tot het 

gevraagde vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen voor de vermeerdering 

van het vermogen, waarbij elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per 

kVA leidt.

De plaats, de plannen en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning 

stemmen overeen met het bestek Synergrid (C2/112) en moeten goedgekeurd worden door de DNB. 

De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo 

dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan worden.

- de levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine van 

de gebruiker

 Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een 

in Diversen vermelde meerprijs.

- de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de 

specificaties SYNERGRID (C2/112)

- de aanaardingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op privéterrein, de 

realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting...

- de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen door de 

DNB. 

< 20 kV en 5000 kVA 

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden 

aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of 

voor alleenstaande interventies.
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor 

elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting

de plaatsing van kabel op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of 

uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van 

Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.

- de levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking per ingang/uitgang met 

maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine

Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op 

het distributienet)
Meting Diversen

Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in middenspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.

Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5000 kVA) op distributienet (<20kV) 

ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE T M D
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ORES (Voeren) 2015 Bijlage 3

Eenheidsprijs tijden de 

kantooruren (van 7u30 tot 

15u45 van maandag tot 

donderdag en van 7u30 tot 

15u00 op vrijdag)

Eenheidsprijs buiten de 

openingsuren (week)

Eenheidprijs voor werk in het 

weekend en op feestdagen
Eenheid

Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 1 of 2.

Verplaatsing 
Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegnamecabines, kabels...) A - - forfait

wegname
Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering) 2.869 € - - forfait

Voorlopige aansluiting
Aansluiting voorlopige MS-cabine T + A + M - - forfait

Vervanging
Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing M - - forfait
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep M - - forfait
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig urentarief of uur-seizoentarief) M - - forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA 2.235 € - - forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P>2,5 MVA 2.379 € - - forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing 1.226 € - - forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing 1.295 € - - forfait

Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing
kosten 

telefoonoperator
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de MS-klant indien P<1000 kVA M + 2.920 € - - forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<1000 MVA M + 3.995 € - - forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<20 MVA M + 9.848 € - - forfait
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant) 838 € 994 € 1.150 € stuk
Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant) 969 € 1.125 € 1.281 € stuk

Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen
Vermindering van het MS-vermogen M - - forfait

Verplaatsing
Verplaatsing meter M - - forfait

Toevoeging
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt M - - forfait

Diverse werken voor de meting
IJking van een meter MS ter plekke 577 € - - forfait
IJking van een meter op bank 1.807 € - - forfait
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter) 649 € - - forfait
Vervanging defecte zekering (bestaande kast) 224 € 255 € 286 € stuk
Levering van stroomtransformator door de DNB 486 € - - stuk
Levering van spanningstransformator door de DNB 615 € - - stuk
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3 875 € 1.265 € 1.562 € set van 3
Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3 480 € 627 € 773 € set van 3
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3 2.121 € 1.981 € 2.352 € set van 3

Lokalisatievan een kabel op privédomein zonder interventie LABO-vrachtwagen 400 € 557 € 713 € forfait
Lokalisatievan kabeldefect op installatie klant (forfait 3u) 656 € 825 € 993 € forfait
Supplement voor lokalisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3u) 219 € 275 € 331 € forfait
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium) 782 € - - forfait
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke) 1.564 € - - forfait
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker 478 € 702 € 926 € forfait
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant 85 € 113 € 142 € forfait
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS 81 € - - forfait
Forfait annulatie reservatie (term T) 1.818 €
Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA) 19.904 €

Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt Gratis - - stuk
Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting 154 € 217 € 279 € forfait
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting 154 € 217 € 279 € forfait
Onderbreking van de cabine 207 € - - forfait
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel) 8.327 € - - forfait
Indienststelling cabine na een herstel 154 € 217 € 279 € forfait

Nutteloze verplaatsing in MS-cabine 171 € 227 € 283 € forfait
Fraude (PV) 565 € - - forfait
Herfactureringskosten 25 € - - forfait
Technisch bezoek op verzoek van de DNG 177 € - - forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 25 € - - forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing 223 € - - forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing 223 € - - forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 25 € - - forfait

Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.

AFTAKKING

METERS

DIVERSEN 

INDIENSTSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL

ADMINISTRATIEVE PRESTATIES

Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS 2015

Item
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Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft. treedt in werking op 1/1/2015
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen van minimum 100 A onder een spanning van minder dan 1 kV.
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Trans LS.

met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.

Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Werken buiten forfait prijs (€) 
Distributiecabine

- de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het vermogen Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk 407 €                            

- de levering en de plaatsing van de koffer Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk 270 €                            

- de levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren

- de levering en plaatsing bij de DNG van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het gevraagde vermogen. - de eerste indienststelling Kabel en plaatsing zonder grondwerken 

Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m 22 €                              

- de aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar Aansluitingskabel / m 17 €                              

- de levering en de plaatsing van de aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.

Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Grondwerken
Sleuf voor 1 kabel / m 68 €                              

- de doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken. - de huurvergoeding voor de meter
Sleuf voor 2 kabels / m 

104 €                            

- de verbinding van de kast met het verdeelbord.
Boring /m

272 €                            

Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €                            

- de realisatie van grondwerken op privéterrein Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €                              

- de vervanging van bijzondere bestrating Graafwerken + aanaarding / m³ 148 €                            
- de inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)  volgens prijsbestek 

 

Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:

Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:

Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het 

Sectorplan.

Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m                                88 € 

- de bijkomende meters kabel op openbaar domein (> 100 meter) - de bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter) - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

De meters blijven eigendom van de DNB

De metingen worden in laagspanning uitgevoerd

Voor vermogens < 100 kVA: meting van het type MMR met stroomtransformator

Maximale Spanning Maximaal Prijzen
stroom vermogen 
(Amp) (Volt) (kVA)

Prijs (€) prijs (€) type prijs (€) 

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname:

Afname <= 100 kVA 251 €      levering min = 50 kVA

100 kVA<= Afname <=1000 kVA 501 €      

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:
2 x 230 V niet van toepassing niet van toepassing

Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 €      

Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 €   <= 160 A 3 x 230 V 63,74 96,20 €/kVA                             1.767 € MMR LS 1.964 €

Detailstudie voor een aanvraag voor afname:

3 x 400 V + N 110,85 1.767 € AMR LS 2.082 €

Afname <= 100 kVA 467 €      
100 kVA<= Afname <=1000 kVA 1.093 €   

Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: 2 x 230 V niet van toepassing niet van toepassing
Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 €   
Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €   <= 240 A 3 x 230 V 95,60 96,20 €/kVA                             1.767 € MMR LS 1.964 €

3 x 400 V + N 166,28 1.767 € AMR LS 2.082 €

> 240 A 3 x 400 V + N <250 kVA tarieven MS toe te passen

Eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag 

indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er 

aanvragers zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de versterking als een nieuwe aansluiting behandeld, met uitzondering 

van de term A, waarin alleen het afgenomen vermogen gefactureerd wordt.

Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met 

stroomtransformatoren

prijs (€) 

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men 

alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de 

aansluiting overeenkomt.

Voor de bijkomende meters worden de koffers door de netgebruiker geplaatst
Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA. Ook als het door de aanvrager gewenste 

contractuele vermogen lager is dan deze waarde, wordt dit minimum aangerekend.

1 maal per kVA

De meter moet geïnstalleerd worden op een droge en gemakkelijk bereikbare plaats, zo 

dicht mogelijk bij de openbare weg, indien hij niet in de cabine geïnstalleerd kan 

worden.

De toegang tot het net wordt vanaf de eerste kVA gefactureerd, elke kVA leidt tot de betaling van een 

forfait.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal 

haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende 

kosten.

Bij een aanvraag voor een versterking wordt, als de aansluiting en de meetmodule volstaan, alleen de 

vergoeding voor de afname van vermogen aangerekend voor de vermeerdering, samen met de prestatie 

voor de versterking van de beveiliging (Bijlage 7). Voor vermogens >= 100 kVA: altijd meting van het type AMR AMR = meter met 

telelezing

de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat. Dit werk kan door de DNB 

uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement, vermeld in Diversen.

- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...), zelfs in de 100 

eerste meters

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele 

aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of 

uitbreidingzone waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter 

afstand bevindt.

Op voorwaarde dat het lokale netwerk volstaat en dat DNB de beschikbaarheid op het LS-net bevestigd 

heeft. 
Technische beperkingen: de lengte van de kabel van de distributiecabine tot de plaats van de meter wordt beperkt door het 

maximale spanningsverlies (5 %) en het maximale verlies op de kabel (2,5 %).

- de levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter van 

de gevel

- de levering en de plaatsing van de bekabeling

- de aansluiting van de kabel op de installatie van de klant

- de levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager, van de krimpkous en de accessoires
- de levering en de plaatsing van een vermogensschakelaar bij de netgebruiker, 

met een kaliber gelijk aan het gevaagde vermogen

- de levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de 

distributiecabine

Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden 

aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor 

bijzondere interventies.Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor 

elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting

- de levering en de plaatsing van een maximale kabellengte van 100 m op openbaar domein, volgens het 

door de DNB gevraagde traject.

- de levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de 

doorvoering van de gevel en de grens van het terrein.

D

Toegang tot het net (vergoeding voor afname van vermogen op 

het distributienet)
Aftakking Meting Diversen

Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op distributiecabine (<1 kV) (Trans LS) 

ORIËNTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE T A M

ORES (VOEREN)_2015.xlsx



ORES (Voeren) 2015 Tarief 2015 BIJLAGE 5

treedt in werking op 1/1/2015
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt, tot en met 3 toegangspunten. De prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8 .

De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet mee dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV.
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning tot 100 A.

met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.
Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor 

elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting
- de plaatsing van de meter 

- de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetkoffer (max. 3 m)

- de aansluiting op de door de klant in de meetkoffer geïnstalleerde afschakelbare aansluiting - de levering en plaatsing van het relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing

- het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires

- de eerste indienststelling

Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):

Werken buiten forfait prijs (€) 

Distributiecabine

Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk 407 €                        

- de huurvergoeding voor de meter Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk 270 €                        

Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:
Levering en plaatsing van kabel zonder grondwerken 

- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) - de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m 22 €                          

Aansluitingskabel / m
17 €                          

Grondwerken

Sleuf voor 1 kabel / m 68 €                          

Sleuf voor 2 kabels / m 
104 €                        

Boring /m
272 €                        

Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €                        

Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €                          

Graafwerken + aanaarding / m³ 148 €                        

Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek

Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het 

Sectorplan.

 Spanning Maximaal vermogen Definitieve aansluiting Voorlopige (werf) aansluiting Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf / m 88 €                          
1 maal voor het vermogen 

tussen 10 en 13 kVA
T' Koffer en kast op privéterrein

(Amp) (Volt) (kVA)

daarna 1 maal per kVA vanaf 

13 kVA
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 / stuk 152 €                        

Prijs (€) 

prijs (€) prijs (€) type prijs (€) 

Levering en plaatsing van het aansluitblok / stuk 107 €                        

Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom / stuk 1.489 €                     
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: 2 x 230 V 14,4 Terbeschikkingstelling van impulsen / stuk 216 €                        

Afname <= 100 kVA 251 €

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: <= 63 A 3 x 230 V 25,1                             158,25 €/kVA  16,15 €/kVA/maand 664 € elk metertype 269 €
Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 €
Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 € 3 x 400 V + N 43,6

Detailstudie voor een aanvraag voor afname:
2 x 230 V

niet van 

toepassing
Afname <= 100 kVA 467 €
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: <= 100 A 3 x 230 V 39,8 158,25 €/kVA                            16,15 €/kVA/maand 664 € elk metertype 585 €
Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 €
Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 € 3 x 400 V + N 69,2

> 100 A niet van toepassing Zie tarief Trans LS (Bijlage 4)

Eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het 

bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de 

studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Maandelijkse prijs(€) per kVA 

toepasselijk vanaf de 13de 

maand na de oorspronkelijk 

toegewezen kVA.

- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met 

een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingzone waarbij de 

dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs 

verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie 

van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van 

bestaande aansluitingen. 

                   

Een toegangspunt betreffende  een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen 

van 10 kVA.

Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, 

evenals de prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7).

Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe 

aansluiting.

- bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de 

meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.

- De meetkoffer moet geïnstalleerd worden op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op 

maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw. Hij mag buiten 

geïnstalleerd worden, volgens de voorschriften van de DNB. 

Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking 

stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting.

Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van 

verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk 

betalen door middel van de term A.

Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 16,15 

euros  per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.

- De meters blijven eigendom van de DNB

- De eventuele bijkomende meters worden in een geheel geplaatst volgens de voorschriften 

van de DNB.

- de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het 

Sectorplan

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 

- de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers 

op privédomein (volgens de voorschriften van de DNB). Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker 

door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs.

- de levering en plaatsing van een koffer of kiosk op de grens van het eigendom in het geval 

van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het 

gebouw) van meer dan 25 m. De cilinder van het slot wordt door de DNB geleverd.

- de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbreng en verwijdering van 

grond op openbaar en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen
- de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de 

goedkeuring en de indienststelling.

- de levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten.

- de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de 

specificaties van de DNB geplaatst is Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies.

- de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht 

voor nieuwbouw. 

- de levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 en de afschakelbare aansluiting 

(scheidingsschakelaar).

Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) worden als diversen 

gefactureerd op basis van de onderstaande standaard eenheidsprijzen voor diverse werken 

de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van 

woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject. - de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein 

((max. lengte: 25m tussen de meetkoffer en de grens van het privé/openbaar eigendom)

- de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaar volgens de beschikbare 

kalibers

Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting 

worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.

Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):: Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):

D

Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.

Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) Aftakking  Meting Diversen

Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (<= met 3 toegangspunten, <=100 A) op distributienet (<1kV)

ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE T / T' A M
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ORES (Voeren) 2015 Tarief 2015 

Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de klant de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft. treedt in werking op 1/1/2015
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt vanaf het 4de toegangspunt, waarbij de 3 eerste volgens Bijlage 5 worden behandeld. Deze prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8.
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet mee dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV.
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning van appartementsgebouwen.

met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.
- de plaatsing van de meters 

- de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaars volgens de beschikbare kalibers

- de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetgroep - de levering en plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing

- het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires  - de eerste indienststelling

Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):

- de dossierkosten = 269 € per aanvrager, per energie en per aansluiting

Werken buiten forfait prijs (€) 

Distributiecabine

Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu / stuk 407 €         

- de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) - de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker Aansluiting 1x4x150² Alu LS / stuk 270 €         

Kabel en plaatsing zonder grondwerken

Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) / m 22 €           

Aansluitingskabel / m
17 €           

Grondwerken

Sleuf voor 1 kabel / m 68 €           

Sleuf voor 2 kabels / m 104 €         

Boring /m 272 €         
Opbreken + herstel voetpad / m² 147 €         

Maximale Spanning Maximaal Definitieve aansluiting Voorlopige (werf) aansluiting Plaatsing koker in open sleuf / m 25 €           

stroom vermogen 

1 maal voor het vermogen tussen 

10 en 13 kVA

T' Graafwerken + aanaarding / m² 148 €         

Prijs (€)  (Volt) (kVA)

daarna 1 maal per kVA vanaf 13 

kVA

prijs (€) type prijs (€) 

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Ook van toepassing op 
Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals 

gedefinieerd in het Sectorplan.

Afname <= 100 kVA 251 €             collectieve gebouwen Levering en plaatsing van bijkomende kabel, sleuf inbegrepen / m 88 €           
2 x 230 V 14,4

Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:

Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 251 €             <= 63 A 3 x 230 V 25,1  158,25 €/kVA 16,15€/kVA/maand elk metertype 269 €

Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.017 €         
Van 4 tot 10 toegangspunten: 

per toegangspunt

Van 11 tot 50 toegangspunten: 

per toegangspunt

Boven de 50 toegangspunten: 

per toegangspunt

Detailstudie voor een aanvraag voor afname: 3 x 400 V + N 43,6

Afname <= 100 kVA 467 €             F = F = F = 

Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: 2 x 230 V niet van 

toepassing
1.561 € 2.278 € 1.481 €

Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net 1.221 €         

Gedecentraliseerde productie LS buiten net 3.679 €         <= 100 A 3 x 230 V 39,8  158,25 €/kVA 16,15€/kVA/maand

Als een lokaal door de 

promotor ter beschikking wordt 

gesteld

op verzoek van de DNB:

Als een lokaal door de 

promotor ter beschikking wordt gesteld

op verzoek van de DNB:
elk metertype 584 €

F = F = 

3 x 400 V + N 69,2 1.128 € 752 €

> 100 A niet van toepassing Zie tarief Trans LS (Bijlage 4)

Eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de openbare weg of op de installaties van de DNB

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn 

gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

- De meters van de meetgroep blijven eigendom van de DNB.

- De installateur van de aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de montage-instructies van de meetgroep 

en de eenduidige markering van de verbindingskabel bij de uitgang van elke meter.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even 

vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste 

vermogen overeenkomt.

Maandelijkse prijs(€) per kVA 

toepasselijk vanaf de 13de maand 

na de oorspronkelijk toegewezen 

kVA.

Aantal toegangspunten

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer 

dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingzone waarbij 

Een toegangspunt betreffende  een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen van 10 kVA.

Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, evenals de 

prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7).

Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe aansluiting.

- De meetkoffer moet geïnstalleerd worden op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak in een technisch lokaal. De 

meetgroep en het technische lokaal moeten aan de voorschriften van de DNB voldoen.

de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al 

voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling 

gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting.

Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de 

werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A.

Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 16,15 euros  per 

kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.

- De eventuele bijkomende meters worden in een geheel geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. 

de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbreng en verwijdering van grond op openbaar 

en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen

- de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de 

indienststelling.

- de huurvergoeding voor de meters

- de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan

Opmerking: Opmerking: Opmerking: 

- de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht 

voor nieuwbouw - Uitsluitend voor kleine gebouwen. 

- De levering en plaatsing van de meetmodules voor meer dan 4 toegangspunten en de hoofdschakelaar 250 A, volgens 

de voorschriften van de DNB

Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) 

worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard 

- de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers op privédomein 

(volgens de voorschriften van de DNB)

- de terbeschikkingstelling door de aanvrager van een cabinelokaal, indien opgelegd door de DNB

- de terbeschikkingstelling door de aanvrager van een lokaal voor de meters, volgens de voorschriften van de DNB. Dit 

lokaal moet altijd toegankelijk zijn voor de agenten van de DNB. 

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie en de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de 

aanpassing van een bestaande aansluiting
- de verbinding met de meetgroep en de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting - de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst 

is

Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke 

interventies.

Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):

-de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein, van de 

aansluitingskabel naar het technische lokaal op een afstand van max. 25 vanaf de grens van het privé/openbaar domein.de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, 

zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.

Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 

standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren.

Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) Aftakking  Meting Diversen

Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4de toegangspunt, <=100 A) op distributienet (<1 kV) BIJLAGE 6

ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE T / T' F M D
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ORES (Voeren) 2015 Bijlage 7

Eenheidsprijs tijden de 

kantooruren (van 7u30 tot 

15u45 van maandag tot 

donderdag en van 7u30 tot 

15u00 op vrijdag)

Eenheidsprijs buiten de 

openingsuren (week)

Eenheidprijs voor werk in het 

weekend en op feestdagen
Eenheid

Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 4 of 5.

Een toegangspunt heeft recht op 10 kVA. Elke overschrijding zal aan de hand van een term "T" gefactureerd worden (zie Bijlage 4)

DEFINITIEVE AANSLUITING < 100 A
Vernieuwing van aftakking
    Vernieuwing A - - stuk
Verplaatsing 
     Verplaatsing (wegnamevan de bestaande aansluiting niet inbegrepen) A - - stuk
wegname
     wegnamebovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen) 114 € - - stuk
     wegnameondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen) 623 € - - stuk
Verbinding/Afkoppeling
     Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE) 983 € - - stuk
     Afkoppeling en verbinding met bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE) 229 € - - stuk
     Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding). 114 € - - stuk
Versterking
     Versterking van aftakking T + A - - stuk

VOORLOPIGE AANSLUITINGEN EN VOORLOPIGE METERS   
     Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter) T' + M + 320 € - - stuk
     Aansluiting kast op bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter) T' + A + M +93 € - - stuk
     Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting T' + M - - stuk
     Vervanging voorlopige meter door definitieve meter. T + M - - stuk
     Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter) T' + A + M +93 € - - stuk

FOORAANSLUITINGEN 
121 € 150 € 179 € stuk

     Forfait fooraansluiting > 100 A volgens prijsbestek volgens prijsbestek volgens prijsbestek stuk

METERS (definitieve installatie) tot 100 A
68 € - - stuk

Vervanging
     Vervanging van een type van meter door een ander type M - - stuk
     Vervanging van een meter door een budgetmeter M + 91 € - - stuk
     Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand) incl. BTW 100 € incl. BTW - - stuk
     Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand) gratis - - stuk
     Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade M + 60 € (1,5 X M) +  60 € (2 X M) +  60 € stuk
     Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de klant veroorzaakte schade M + 477 € (1,5 X M) +  477 € (2 X M) +  477 € stuk
     Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade M + 63 € - - stuk
     Vervanging van een Trans  LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade M + 3.082 € - - stuk

Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen
     Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar T + 91 € - - stuk
     Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar 91 € - - stuk
     Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar T + 104 € - - stuk
     Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar 104 € - - stuk
     Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter T + M - - stuk
     Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter M - - stuk
     Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig T + M - - stuk

Verplaatsing
     Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel M - - stuk
     Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel 203 € forfait

Verwijdering 
     Verwijdering van de meetgroep 91 € stuk
     Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de bovengrondse aansluiting 166 € stuk
     Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de ondergrondse aansluiting 675 € stuk

Toevoeging
     Plaatsing meter uitsluitend nachttarief M stuk
     Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten) T + A + M stuk

     Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)
(T + F + M)/ stuk + 

dossierkosten
Diverse werken voor de meting
     Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m) 1.489 € stuk

     Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant) 216 € stuk
     Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 161 € forfait
     Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A 35 € forfait
     Levering en plaatsing van het aansluitblok 113 € forfait
     Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief 32 € stuk
     Plaatsing voorkeurscontact 91 € stuk
     Vervanging zekering door vermogensschakelaar 102 € stuk
     Vervanging defecte zekering (bestaande kast) 80 € 105 € 130 € forfait
     Aansluiting van de verbindingskabel van de verdeelkast van de klant - meetkast 85 € stuk
     Verificatie van een meter ter plekke 104 € stuk
    IJking van meter met controlemeter in serie 216 € stuk
     IJking van een meter in laboratorium 1.807 € stuk
     Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels 80 € 105 € 130 € stuk
     Verwijdering begrenzer 102 € stuk
     Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant) gratis - - stuk
     Activering budgetmeter in budgetmodus 85 € - - stuk
     Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief 87 € - - stuk
     Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief 87 € - - stuk
     Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing) 36 € - - stuk
     Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing) 93 € - - stuk
     Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing) 36 € - - stuk
     Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing) 93 € - - stuk
     Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) 34 € - - stuk
     Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing) 85 € - - stuk
     Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant gratis - - stuk
     Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw 147 € - - stuk

INDIENSTSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL
     Eerste indienststelling gratis - - stuk
     Opening (Move In ) van een toegangspunt (meter) 85 € 113 € 142 € stuk
     Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) 85 € 113 € 142 € stuk
     Gelijktijdige opening (Move In ) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste) 34 € - - stuk
     Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste) 34 € - - stuk
     Opening (Move In ) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas) 45 € - - stuk
     Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas) 45 € - - stuk
     Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel) 144 € - - stuk
     Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel) 500 € - - forfait
     Opening na een herstel 85 € 115 € - stuk

ADMINISTRATIEVE PRESTATIES    
     Nutteloze verplaatsing 85 € 113 € 142 € stuk
     Fraude (PV) 565 € 865 € 1.154 € stuk
     Herfactureringskosten 24 € - - stuk
     Technisch bezoek op verzoek van de DNG 102 € - - stuk
     Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 24 € - - stuk
     Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing 144 € - - stuk
     Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing 144 € - - stuk
     Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 24 € - - stuk

 In het geval van gegroepeerde gelijktijdige prestaties op eenzelfde meetgroep, wordt een aftrek voor een verplaatsing toegepast.

Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.

     Forfait fooraansluiting < of = 100 A (prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is, zie Bijlage 9),  

Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS  2015

Item
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ORES (Voeren) 2015 FORFAITS VOOR AANSLUITINGEN OP VERKAVELINGEN BIJLAGE 8

Kosten van de opening van het dossier: 269 € per aanvrager

Elektrische aansluiting (prijs per kavel excl. btw)

Aantal kavels < 10 kavels > 50 kavels

Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal 2.477 € 2.050 €

Door de DNB geopende sleuven 2.905 €

Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal 3.873 € 2.990 €

Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal 1.709 € 1.282 €

Door de verkavelaar geopende sleuven 1.139 €

Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal 3.104 € 2.221 €

Forfait voor deelneming aan bestaand net 1.139 € 3.104 €

De individuele aansluiting van huizen op de verkaveling wordt behandeld volgens het barema in Bijlage 5.

DNB Prijs per kavel excl. btw
ORES (Verviers) 2015 1.025 €

10 < aantal 

kavels < 50

Opmerking: voor wettelijk erkende sociale verkavelingen is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen 

worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd en wordt de aansluiting aan de eindklanten gefactureerd.

Aansluiting openbare verlichting (OV) (zonder levering en plaatsing van lichtmasten)
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ORES (Voeren) 2015 Voorlopige, tijdelijke aansluitingen voor zeer korte perioden (kermissen...) BIJLAGE 9

Deze prijzen moeten vermeerderd worden met een forfait fooraansluiting per stopcontact (zie Bijlage 7)

DNB ORES (Voeren) 2015

KALIBER STOPCONTACT VERMOGEN 
Prijs van een week verbruik  

excl. BTW

MONO 230V-16 A 3,7 kVA 21,30 €                                       

MONO 230V-20 A 4,6 kVA 28,40 €                                       

MONO 230V-25 A 5,8 kVA 35,50 €                                       

MONO 230V-32 A 7,4 kVA 42,60 €                                       

MONO 230V-40 A 9,2 kVA 56,80 €                                       

MONO 230V-50 A 11,5 kVA 71,00 €                                       

MONO 230V-63 A 14,5 kVA 89,40 €                                       

TRI 230V-16 A 6,4 kVA 27,60 €                                       

TRI 230V-20 A 8,0 kVA 36,79 €                                       

TRI 230V-25 A 9,5 kVA 45,99 €                                       

TRI 230V-32 A 12,7 kVA 55,19 €                                       

TRI 230V-40 A 15,9 kVA 73,59 €                                       

TRI 230V-50 A 19,9 kVA 91,98 €                                       

TRI 230V-63 A 25,1 kVA 115,87 €                                     

TRI 230V-100 A 39,8 kVA 183,97 €                                     

TETRA 400V-16 A 11,1 kVA 47,93 €                                       

TETRA 400V-20 A 13,8 kVA 63,90 €                                       

TETRA 400V-25 A 17,3 kVA 79,88 €                                       

TETRA 400V-32 A 22,1 kVA 95,86 €                                       

TETRA 400V-40 A 27,7 kVA 127,81 €                                     

TETRA 400V-50 A 34,6 kVA 159,76 €                                     

TETRA 400V-63 A 43,6 kVA 201,23 €                                     

TETRA 400V-100A 69,2 kVA 319,52 €                                     

voorwaarden: 

de aftakking op het net van elke niet gebuikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd 

de aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest 

elke foorklant die een driefasige aftakking aanvraagt moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V 

de algemene beveiliging van de foorinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag 

elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden

bij onbeschikbaarheid van een kaliber van stopcontact zal het grotere beschikbare kaliber gebruikt en aangerekend worden.

NB : voor kalibers van meer dan 100A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

Naast de zuiver technische prestaties voor de aansluiting van de elektrische kasten waarop de foorklanten zich aansluiten (zie Bijlage 7), moet een forfait 

"verbruik" gefactureerd worden als er geen meter is.

Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

de forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Hij wordt vermenigvuldigd met het aantal ter 

plekke doorgebrachte weken, met een maximum van 6 weken.

de aftakking, de indienststelling van de fooraansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren 
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I. Toepassing 

 
Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw. 

 

Formulering van het bestek 

 
 

OFFERTE = T + A + M + D  

 
waarin: 

T  de Toegang tot het net (definitieve 
aansluiting) of de bijdrage van de 
aanvrager in de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van vermogen 
(detail pagina 5) 

 

T’  de kosten van de Aftakking voor een 
aansluiting op een bouwplaats (detail 
pagina 7) 

 

A   de kosten van de Aftakking voor de 
aansluiting op het LS-net (detail pagina 
7) 

 

M   de kosten van de Meetkasten (detail 
pagina 8) 

 

D   de Diverse kosten van bijzondere 
werken (detail pagina 9) 
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II. Gedetailleerde toelichting 

 

Definitie: Een LS-aansluiting (laagspanning) is een aansluiting op het LS-
distributienet < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder). 
 
Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het LS-net die een 
vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 
kVA en op voorwaarde dat de klant aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending 
van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen. 
 

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar). 
 
Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard 
aansluiting op het LS-net van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 
400 V):  

 conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder  

 
en 

 

 op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij 
hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd 
werden door de DNB. 

 
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
 
Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen 
eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB. 
 
Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), 
een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak 
die in het pand gevestigd is. 
 
De prijzen zijn niet van toepassing voor de uitrusting van een verkaveling of voor een 
appartementsgebouw (collectieve bewoning). In dit geval rekent men de verkavelaar 
of de promotor een forfait per kavel of toegangspunt aan, volgens de regels in de 
prijsmappen voor verkavelingen en appartementsgebouwen.  
 
In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve 
bouwvergunning (gegroepeerde bouw/collectieve bewoning) moet elke netgebruiker 
(DNG) naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van 
de uitrusting van de groep van woningen. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het 
forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast. 
 
In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel 
kampeerterrein, een vakantiedomein of vakantiedorp, moet elke netgebruiker (DNG) 
naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de 
aansluiting op het MS-net (middenspanning) en de uitrusting van het kampeerterrein, 
het domein of het dorp. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel 
dat op verkavelingen wordt toegepast, vermeerderd met het aandeel in de 
uitbreidingskosten MS buiten de woonzone. 
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Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie 

 
Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde 
dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de 
aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager 
gefactureerd wordt. 
 
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een 
nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in 
bijlage 0. 

 
Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting 
met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met 
landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter 
afstand bevindt. 

 
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar 
prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. 

 
De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde 
elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe 
aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen. 

 
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal 
het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. 
 
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen 
de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting 
overeenkomt. 
 

Toegang tot het net (definitieve aansluiting) 

 
Deze post laat de gebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de 
grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones, volgens het door de DNB 
bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of woonzones 
met landelijk karakter worden als Diversen gefactureerd. Deze post dekt desgevallend 
de versterking of de uitbreiding van het net. 
 
Met het forfait beschikt elk toegangspunt over een minimaal vermogen van 9,2 kVA 
(40 A bij 230 V). 
  
De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder 
dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van 
een forfait gevraagd. Voorbij de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van 
een forfait per kVA (Bijlage 5). 
 
De prijzen zijn ook van toepassing voor de verschillende toegangspunten van een 
appartementsgebouw (collectieve bewoning). 
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De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de 
uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals 
gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden 
gefactureerd via de term D Diversen. 
 

Verhoging van het vermogen 
 
 
1.  Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een 

bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter 

(T), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de 
beveiliging (zie Bijlage 7). 

Offerte =  T + prestatie 
voor de versterking 

 

2.  Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager 

aangerekend worden (zie Aftakking (A) en post (D)) naast de toegang tot het net 

(A) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie 
voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7). 

Offerte =  T + A + D + prestatie 
voor de versterking 

 
De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor 
rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7). 
 
Opmerking:  

-  Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele 
versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D). 

- Als een versterking van de meter nodig is, wordt ze gefactureerd volgens een 
term C (zie Bijlage 7: diverse prestaties). 

- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een 
meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg 
van een aanvraag voor een versterking, factureert men een "Δ A + B + C + D" 
indien van toepassing. 

- Wanneer men alleen de kolom vervangt (kabel tussen de meter en de 
aansluiting) zonder de aftakking te moeten wijzigen, factureert men een 
verbinding/herverbinding (met het elektriciteitsnet of de aansluitklok = zelfde 
prijs). 
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Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats) 

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van 
gebruik van de aansluiting . 
Vanaf de 13de maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische 
vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager 
een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel 
van de term T’. 
Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag 
van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA. 
 

Aftakking 

 
Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-
ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het 
mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de 
aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds). 
 

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers 
en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen de meetgroep en de 
grens van het privédomein. 

 De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de 
meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter. 

 De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de 
kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpkous, de 
mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast. 

 De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar (afschakelbare 
aansluiting). 

 

2. Door de aanvrager uit te voeren werken 

 De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de 
penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht 
voor nieuwbouw. 

 De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, 
en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen 
buiten de rooilijn. 

 Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met 
draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan 
de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker 
uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie 
Diversen).  

 Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan 
de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting 
veranderen. 

 De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op 
privédomein. 



Versie: 01/01/2015 8 

 

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait 
(gefactureerd als Diversen) 

 Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere 
bestratingen,  

 De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter), 

 De uitbreiding van het net buiten de woonzone of woonzone met landelijk 
karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan, 

 Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels van bestaande 

gebouwen, 

 Zie bijlagen 5 en 7. 

 
4. Opmerking 

 
Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel 
tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de 
aanvrager. 

 
Als de bestaande aftakking bovengronds is en de aanvrager uitsluitend om 
esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse 
aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte. 

 

Meting 

 
De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig 
uurtarief of met kaart). 
De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt 
tot een dubbele aanrekening van de term M. 
 
De term M geldt voor elk toegangspunt.  
 

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 
De meetmodule(s) omvat(ten): 

 

 De plaatsing van de meter; 

 De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaar (volgens de 
beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling; 

 De levering en de plaatsing van het relais voor de afstandsbediening; de 
meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact 
voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken; 

 De aansluiting op de door de aanvrager geleverde en geplaatste 
scheidingsschakelaar; 

 De aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de aanvrager, indien het 
volgens de specificaties van de DNB geplaatst is; 

 De eerste indienststelling. 
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2. Door de aanvrager uit te voeren werken 

 

 Een droge en toegankelijke ruimte ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk 
bij de openbare weg, voor de plaatsing van de elektriciteitsmeter op een 
hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de 
doorvoering door de gevelmuur van het gebouw; de meter mag niet boven 
een gasmeter geplaatst worden. 

 De levering en plaatsing van een aansluitmodule 25S60 per meter.  

 De verbinding van de kast met het verdeelbord. 

 De levering en plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare 
aansluiting) per aansluitmodule. 

 De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 
toegangspunten. 

 De levering en plaatsing van een kiosk of kast, volgens de voorschriften van 
de DNB, op de grens van het eigendom in het geval van een afstand 
(tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het 
gebouw) van meer dan 25 m. 

 De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en 
de indienststelling. 

 

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait 
(gefactureerd als Diversen) 

 De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.  
 

4. Opmerking 

- Bij de plaatsing van een bijkomende meter op een bestaande aftakking wordt de 
term T gefactureerd als het vermogen groter is dan 10 kVA. 

- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB. 
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.  
- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend. 

 

Diversen 

 
Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 5 
 
Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 
standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden 
niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande 
interventies (zie Bijlage 7).  
 
De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de 
grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen. 
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Opmerkingen  
 
Voor de aansluiting van een tweede verblijf wordt de meter altijd op kosten van de 
aanvrager in een kast op de grens van het eigendom geplaatst.  
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III. Kermisaansluitingen (diverse manifestaties) 
 
De prijs van een kermisaansluiting geldt voor de aanvragers van een voorlopige 
aansluiting en houdt rekening met het aantal gebruikte stopcontacten, het vermogen 
van het stopcontact en het aantal gebruiksweken. 

 
De prijs is samengesteld uit: 

- "forfait kermisaansluiting" (prijs per stopcontact) (zie Bijlage 7) 
- "forfait verbruik" als de kast niet uitgerust is met een individuele meter per 

stopcontact (zie Bijlage 9). 

 

Voorwaarden 

 
De forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 
7 dagen. Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden. 

 
De aftakking, de indienststelling van de kermisaansluiting en de verwijdering vinden 
plaats tijdens de werkuren. 

 
De aftakking op het net van elke nietgebruikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) 
wordt aan de aanvrager gefactureerd. 

 
De aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme 
opgesteld conformiteitsattest. 

 
Elke kermisklant die een driefasige aftakking aanvraagt, moet uitgerust zijn met een 
schakelkast 230 V of 400 V. 

 
De algemene beveiliging van de kermisinstallatie moet overeenstemmen met de 
ingediende aanvraag. 

 
Elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden (zie Bijlage 
7: prijzen buiten de uren in de week en prijzen in weekends en op feestdagen). 

 
Opmerking:  

 
Voor kalibers van meer dan 100 A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een 
specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen. 
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IV. Voorbeelden 

 

Nieuwe bovengrondse-ondergrondse aansluiting 22,2 kVA ORES Voeren. 
Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief. 

Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 5 m op privédomein 
binnen.  

Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager. 
 
  Voeding III 400 V. 
  Meter voor tweevoudig uurtarief  Vermogensschakelaar 32 A 

Afstand tot meterkast: 45 m waarvan 30 m op openbaar domein, 10 m 
op privéterrein en 5 m niet ingewerkt in de garage 

 
 Offerte 

 
  (T) Toegang tot het net:  € 158,25 x[1+(22,2-13)]=    € 1.614,15 
  (A) Aftakking:  € 664,00 

 (M) Meting:   € 269,00 
  (D) Diversen     
         - Levering en plaatsing kabel op  

         privéterrein 10 m + 5 m) 
         (< 25 m)                                 :         gratis  

                - Niet-conforme meetplaats 
             (5 m in plaats van de 3 m die gedefinieerd wordt in de  
             voorschriften van de DNB: (5m – 3m) X € 17    € 34,00 

             -------------- 
           € 2.581,15 excl. btw 
            
 
Ten laste van de aanvrager 
 

 Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar  

 Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom 
 
 
Ten laste van de intercommunale 
 

 Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de 
woonzone of woonzone met landelijk karakter 

 Levering en trekken van de kabel op privédomein 

 Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage 

 Plaatsing en aansluiting van de voedingskabel 

 Meetmodule en vermogensschakelaar 

 Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische 
beveiliging, krimpkous, ...) 
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Nieuwe ondergrondse aansluiting 9,2 kVA Ores Voeren 
Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief 

Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 1 m op privédomein 
binnen  

Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager 
 
  Voeding 230 V. 
  Meter voor tweevoudig uurtarief  Vermogenschakelaar 40 A 

Afstand tot meterkast: 16 m waarvan 5 m op openbaar domein, 10 m op 
privéterein en 1 m niet ingewerkt in de garage 

 
 Offerte 

 
  (T) Toegang tot het net   :     minder dan 10 kVA: gratis 
  (A) Aftakking   :         € 664,00 

 (M) Meting   :         € 269,00 
  (D) Diversen     
         - Levering en plaatsing kabel op  

         privéterrein 10 m + 1 m) 
         (< 25 m)                                 :          gratis   

                 
             -------------- 
              € 933,00 excl. btw 
               
 
Ten laste van de aanvrager 
 

 Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar  

 Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom 
 
Ten laste van de intercommunale 
 

 Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de 
woonzone of woonzone met landelijk karakter 

 Levering en trekken van de kabel op privédomein 

 Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage 

 Aansluiting van de voedingskabel op openbaar domein 

 Meetmodule en vermogensschakelaar 

 Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische 
beveiliging, krimpkous, ...) 
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V. Bijlagen 
 

Bijlage 0 Tarieven studies en overzicht 

 

Bijlage 5 Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (<= met 3 

toegangspunten, <= 100 A) op distributienet (< 1 kV) 

  

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS  

 

Bijlage 9 Voorlopige, tijdelijke aansluitingen voor zeer korte perioden 
(kermissen, ...) 
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I. Toepassing 

 
Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw. 

 

Formulering van het bestek 

 
 

OFFERTE = T + F + M + D  

 
waarin: 

T  de Toegang tot het net (definitieve 
aansluiting) of de bijdrage van de 
aanvrager in de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van vermogen 
(detail pagina 5) 

 

T’  de kosten van de Toegang voor een 
aansluiting op een bouwplaats (detail 
pagina 7) 

 

F   het forfait voor de aftakking voor de 
aansluiting op het LS-net (detail pagina 
7) 

 

M   de kosten van de Meetkasten (detail 
pagina 9) 

 

D   de Diverse kosten van bijzondere 
werken (detail pagina 11) 
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II. Gedetailleerde toelichting 

 

Definitie: Een aansluiting LS (laagspanning) is een aansluiting op het distributienet LS 
< 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder). 
 
Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het net LS die een 
vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 
kVA en op voorwaarde dat de netgebruiker aansluitbaar is, moet de DNB voor de 
verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net 
bevestigen; 
 

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar). 
 
Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard 
aansluiting op het net LS van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 
400 V):  

 conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder 

 
en 

 

 op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij 
hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd 
werden door de DNB. 

 
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
 
Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen 
eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB. 
 
De prijzen zijn ook van toepassing voor de uitrusting van een appartementsgebouw 
(collectieve bewoning) met meer dan drie toegangspunten.  
 
Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), 
een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak 
die in het pand gevestigd is. 
 
In het geval van de aansluiting van een gebouw dat deel uitmaakt van een collectieve 
bouwvergunning (gegroepeerde bouw / collectieve woning) zal aan de aanvrager geen 
enkele andere financiële bijdrage aangerekend worden.  
 
 

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie 

 
Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde 
dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de 
aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager 
gefactureerd wordt. 
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Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een 
nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in 
bijlage 0. 

 
Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting 
met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met 
landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter 
afstand bevindt. 

 
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar 
prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. 

 
De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde 
elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe 
aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen. 

 
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal 
het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. 

 
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen 
de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting 
overeenkomt. 
 
 

Kosten van de opening van het dossier 

 
De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie 
(elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd. 
Als verscheidene aanvragers een aanvraag voor de aansluiting van een 
appartementsgebouw indienen, zal men voor elke aanvrager € 269 factureren. Indien 
eenzelfde aanvrager verscheidene offertes vraagt (bijvoorbeeld een eerste aanvraag 
voor 10 toegangspunten en daarna een gewijzigde aanvraag voor 20 toegangspunten 
door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd. 
 
De dossierkosten worden gefactureerd voor elke nieuwe aansluiting, of indien de 
bestaande aansluiting als gevolg van de aanvraag vervangen moet worden. De 
dossierkosten worden opgenomen in de offerte. 
 
 

Toegang tot het net (definitieve aansluiting) 

 
Deze post laat de netgebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de 
grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones of woonzones met landelijk 
karakter, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel 
buiten de woonzones of uitbreidingen van woonzones worden als Diversen 
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gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het 
net. 
 
Met het forfait beschikt elk toegangspunt (appartement, handelszaak of 
gemeenschappelijk lokaal) over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V). 
  
De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder 
dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van 
een forfait gevraagd. Boven de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van 
een forfait per kVA (Bijlage 5). Het bijkomende vermogen zal ofwel aan de promotor 
gefactureerd worden, door middel van een term A, afhankelijk van het 
aansluitingstarief TFMD (Bijlage 6), ofwel individueel aan de uiteindelijke aanvrager, 
via een versterking na de werken, volgens de prijzen voor diverse prestaties (Bijlage 
7). 
De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de 
uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals 
gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden 
gefactureerd via de term D Diversen. 
 

 

Verhoging van het vermogen  
 
1.  Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een 

bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter 

(T), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de 
beveiliging (zie Bijlage 7). 

Offerte =  T + prestatie voor de 
versterking 

 

2.  Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager 

aangerekend worden (zie Aftakking) en post (D) naast de toegang tot het net (T) 
voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor 
de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7). 

Offre =  T + F + M + D + prestatie 
voor de versterking 

 
De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor 
rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7). 
 
Opmerking  

-  Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele 
versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D). 

- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een 
meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg 
van een aanvraag voor een versterking, factureert men een "Δ T + F + M + D" 
indien van toepassing. 
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Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats) 

 
De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van 
gebruik van de aansluiting . 
Vanaf de 13de maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische 
vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager 
een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel 
van de term T’. 
Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag 
van 16,15 € per kVA vanaf de eerste toegekende kVA. 
 

Aftakking 

 
Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-
ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het 
mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de 
aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds). 
 
Boven de drie toegangspunten wordt de term "A" die voor eengezinswoningen wordt 
gebruikt, vervangen door een forfait "F" voor elk toegangspunt. De drie eerste 
toegangspunten worden gefactureerd aan de hand van term A van Bijlage 5. Het 
bedrag van dit forfait voor appartementsgebouwen (collectieve woningen) wordt 
verduidelijkt in Bijlage 6.  
 
Het forfait moet beschouwd worden als de enige financiële bijdrage die aan de 
promotor gevraagd wordt; het is bedoeld om hem een bijdrage te doen betalen in de 
investeringkosten voor zijn aansluitingsaanvraag. Deze bijdrage geeft de promotor 
geenszins een eigendomsrecht op de uitrusting die voor deze werken wordt ingezet. 
 
Deze financiële bijdrage staat los van de realiteit van de uit te voeren werken. Ze 
ontslaat de promotor van alle andere financiële bijdragen, behalve indien de promotor 
bijvoorbeeld de toelating krijgt om het gebouw buiten een woonzone (rood op de kaart 
van het BPA) of een woonzone met landelijk karakter (wit en rood gearceerd) van het 
Sectorplan te bouwen. In dit geval moet de promotor ook de kosten dragen van de 
uitbreiding buiten deze zones.  
 
De DNB kan eisen dat de promotor een cabinelokaal ter beschikking stelt volgens de 
door de DNB bepaalde specificaties, ook in het geval van een klein gebouw, indien 
het totale vermogen van de aansluiting groter is dan 56 kVA en het bestaande net het 
gevraagde vermogen niet kan leveren. (Règlement Technique Distribution Electricité 
(RTDE) art. 63 en volgende). Indien de promotor geen lokaal levert, wordt hem een 
supplement aangerekend om de aankoop van een lokaal in een nabijgelegen gebouw 
te financieren. 
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1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers 
en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen het technische lokaal 
en de grens van het privédomein. 

 De levering en plaatsing van de kabel binnen het gebouw tot aan de 
meetgroep. 

 De verbinding met de meetgroep en de verbinding met de kolom in het 
geval van een bovengrondse aansluiting. 

 De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de 
kabel aan de drager en de accessoires. 

 

2. Door de aanvrager uit te voeren werken 

 

 De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de 
penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht 
voor nieuwbouw (kleine gebouwen) 

 De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, 
en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen 
buiten de rooilijn. 

 Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met 
draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan 
de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker 
uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie 
Diversen).  

 De realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot 
aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van 
richting veranderen. 

 De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op 
privédomein. 

 De terbeschikkingstelling van een cabinelokaal, indien opgelegd door de 
DNB.  

 

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait 
(gefactureerd als Diversen) 

 Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere 
bestratingen.  

 De bijkomende meters op privédomein (> 25 meter). 

 De uitbreiding van het net buiten de woonzone of woonzone met landelijk 
karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan. 

 Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels van bestaande 
gebouwen. 

 Zie bijlagen 6 en 7. 

 
4. Opmerking 

 
Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel 
tussen de meterkoffer en het bovengrondse net of de getwiste kabel) inbegrepen in 
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het forfait dat de DNG aangerekend wordt. De aansluitingskolom moet altijd 
toegankelijk blijven. 

 
Als de bestaande aftakking bovengronds is en de netgebruiker uitsluitend om 
esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse 
aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte. 

 

Meting 

 
De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig 
uurtarief of met kaart). 
De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt 
tot een dubbele aanrekening van de term M. 
 
De promotor laat door zijn elektricien aansluitkoffers 25S60 en de railstellen voor hun 
voeding installeren. De verbindingen tussen de meter en het verdeelbord van elk 
toegangspunt worden eveneens door de elektricien van de promotor aangebracht. 
 
De plaatsing van de meetgroep van elk toegangspunt wordt gefactureerd via de term 
M van het barema TFMD (Bijlage 6) en is identiek aan die voor de gebruikers van het 
LS- of Trans LS-segment. Er wordt geen onderscheid in de behandeling gemaakt 
volgens het aantal toegangspunten. 
 

 

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

De meetmodule(s) omvat(ten): 

 

 De plaatsing van de meters;  

 De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaars (volgens de 
beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling; 

 De levering en de plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien 
van toepassing; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van 
een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken 

 De verbinding met de meetgroep; 

 De verbinding van de kabel met het verdeelbord van de gebruiker, indien 
het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is; 

 De eerste indienststelling. 

 

 
2. Door de aanvrager uit te voeren werken 

 

 Terbeschikkingstelling van een lokaal voor de plaatsing van de meters, zo 
dicht mogelijk bij de openbare weg; een meter mag niet boven een 
gasmeter geplaatst worden; 

 De levering en de plaatsing van de aansluitingskoffers 25S60, inclusief het 
railstel, volgens de voorschriften van de DNB;  

 De verbinding van de kast met het verdeelbord; 
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 De levering en de plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare 
aansluiting) per koffer; 

 De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 
toegangspunten; 

 De aardverbinding van het frame van de meetgroep; 

 Het markeren van de verbinding met elk toegangspunt; 

 De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en 
de indienststelling. 

 

 

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait 
(gefactureerd als Diversen) 

 De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.  
 

4. Opmerking: 

- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB. 
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter. 
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Diversen 

 

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4 

 
 
Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 
standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden 
niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande 
interventies (zie Bijlage 7).  
 
De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de 
grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen. 
 
 

III. Voorbeelden 

 

Aansluiting van een nieuw collectief gebouw op een net 400 V. 
Aanvraag van 21 meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 

kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 
34,6 kVA. 

De aanvrager stelt de DNB (Ores Voeren) een cabinelokaal ter 
beschikking. 

Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd 
door de aanvrager Afstand = 10 m. 

 
 
Dossierkosten: € 269,00 
 

T. Toegang tot het net: 21 meters enkelvoudig uurtarief 40 A (9,2 kVA/meter): gratis                     
    Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA= 

     34,6-13+1 = 22,6 x 158,25 €/kVA =                                                   € 3.576,45 
 

F. Forfait aansluiting:  cabinelokaal ter beschikking gesteld                                 
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 664 (Bijlage 5) =           € 1.992,00  
Van het 4de tot het 22e toegangspunt: 19 x € 1.128 (Bijlage 6) =     € 21.432,00 

          
 

 M. Meting  22 meters x € 269 =                                  € 5.918,00 
(Bijlage 6) 

    
 

Totaal :                                                                                        € 33.187,45 excl. btw 
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Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 400 V. 
1 bestaande meter (<10 kVA) die versterkt moet worden om een 

vermogen van 11,5 kVA te verkrijgen. Aanvraag van 4 bijkomende meters 
met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 

gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA. De 
Intercommunale is Ores Voeren. 

Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd 
door de aanvrager Afstand = 10 m. Nieuwe aansluiting. 

 
 
Dossierkosten:                          € 269,00 
 

T.Toegang tot het net: 1 meter te versterken:  
      10 tot 13 kVA = 1x158,25 €/kVA=158,25€ 

Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (< 10 kVA) =    gratis                    
    Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA = 

     34,6-13+1 = 22,6 x 158,25 €/kVA =                           € 3.576,45 
 

F. Forfait aansluiting:   
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 664 (Bijlage 5) =                € 1.992,00  
Van het 4de tot het 6de toegangspunt: 3 x € 1.561 (Bijlage 6) =              € 4.683,00 

          
 

 M. Meting  5 meters x € 269 (Bijlage 6) =                                                     € 1.345,00  
(Bijlage 6) 
 

 D. Diverse prestaties  
 
Versterking van de eerste meter door regeling   
van de vermogensschakelaar (Bijlage 7) 1 x € 91 =           € 91,00                                

   
 

Totaal :                                                                                      € 12.114,70 excl. btw 
                                                                                                          + btw 6%  
 
Als de bestaande meter vervangen moet worden door een ander type van meter, 
afhankelijk van het gevraagde vermogen, moet men een term M (€ 269) aanrekenen 
in plaats van de versterking voor € 91. 
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Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 230 aan gevel. 
1 bestaande meter (<10 kVA). Aanvraag van 4 bijkomende meters, 

eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) waarvan een gemeenschappelijk DNB 
= Ores Voeren. Nieuwe aansluiting. 

 
 
Dossierkosten:                       € 269,00 
 

T.Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (<10 kVA)=  gratis 
 

F. Forfait aansluiting:                                    
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 664 (Bijlage 5) =             € 1.992,00  
Van het 4e tot het 5e toegangspunt: 2 x € 1.561 € (Bijlage 6)=             € 3.122,00 
 
De nieuwe kolom en haar verbinding met het net zijn inbegrepen in het forfait. 

          
 

 M. Meting  4 meters x € 269 (Bijlage 6)=                                                      € 1.076,00 
(Bijlage 6) 

De bestaande meter wordt gerecupereerd. 
 

  
   
 

Totaal :                                                                                € 6.459,00 excl. btw 
                                                                                                          + btw 6% 
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IV. Bijlagen 

 

Bijlage 0  Tarieven studies en overzicht 

 

Bijlage 6 Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen 
vanaf het 4e toegangspunt, <= 100 A) op distributienet (< 1 kV) 

 

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS  
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I. Toepassing 

 
De gegroepeerde woningen in de betekenis van het CWaTUPE ("habitat groupé") 
worden gelijkgesteld met residentiële privéverkavelingen en volgen dezelfde regels. 
 
De industriële en sociale verkavelingen vallen onder bijzondere reglementen die 
beschikbaar zijn bij de DNB. 
 
Alle prijzen van de forfaits voor de aansluitingen van verkavelingen zijn excl. btw. 

Kosten van de opening van het dossier 

 
De kosten van de opening van een dossier bedragen € 269, en worden per energie 
(elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd. 
Als verscheidene aanvragers een verkavelingsverzoek indienen, zal men voor elke 
aanvrager € 269 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene aanvragen 
indient (bijvoorbeeld een aanvraag voor 10 kavels en daarna een aanvraag voor 20 
kavels door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 269 gefactureerd. 
 

Elektrische aansluiting 

 
Het forfait dat de verkavelaar wordt aangerekend, ontslaat hem van alle andere 
bijdragen, zoals: 

 de voeding in middenspanning (MS) van de eventuele cabine die op de 
verkaveling zou worden gebouwd (inclusief de eventuele plaatsing MS in de 
verkaveling). In dit geval is de MS-uitbreiding volledig voor rekening van de DNB, 
behalve indien ze door een zone loopt die geen woonzone of woonzone met 
landelijk karakter is (rode of wit/rood gearceerde zone op het Sectorplan). In dit 
geval wordt de uitbreiding buiten deze twee zones aan de verkavelaar 
gefactureerd. 
 

 de eventuele kosten van de verplaatsing van het bestaande LS-net (bijvoorbeeld 
palen) die door technische factoren noodzakelijk wordt gemaakt tijdens de 
uitrusting van de verkaveling, De verplaatsing van een of meer palen of van het 
net, aangevraagd na de uitrusting van de verkaveling (bijvoorbeeld: verplaatsing 
van een paal voor een garagepoort) worden aan de aanvrager gefactureerd. 

 
Ter herinnering, art. 5.3.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 
(TRDE) geeft de DNB het recht een terrein te eisen voor de installatie van een 
nieuwe cabine. Dit recht staat los van het aantal kavels van de verkaveling. 
Dit tarief ontslaat de verkavelaar van de kosten voor werken buiten de verkaveling, 
maar verplicht de verkavelaar desgevallend tot: 

 de afstand van een terrein (zie  TRDE art. 5.3.1) 

 de bouw van een lokaal volgens de voorschriften van de DNB. 
De DNB kan voor een specifiek forfait een geprefabriceerd cabinelokaal leveren. 
 
De verkavelaar kiest of hij op zijn verkaveling sleuven graaft volgens het door de 
DNB voorgeschreven model of de grondwerken toevertrouwt aan de DNB (specifiek 
forfait). 
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De grondwerken en de plaatsing van het LS-net (laagspanning) en het MS-net 
(middenspanning) worden uitsluitend door de DNB verzorgd. Ook de grondwerken 
buiten de verkaveling worden uitsluitend door de DNB verzorgd, indien de 
verkaveling gevoed kan worden vanuit een bestaande distributiecabine. Deze laatste 
moet zich op maximaal 150 meter van de verkaveling bevinden, behoudens 
uitdrukkelijk akkoord van de DNB. 
 
De MS-uitrusting van het cabinelokaal dat door de verkavelaar ter beschikking wordt 
gesteld, wordt uitsluitend verzorgd door de DNB, net als de levering en de plaatsing 
van het algemene LS-bord. In de standaard configuratie is ook een transformator van 
250 kVA voorzien, voor de voeding van 50 kavels. 
Wanneer de verkaveling meer dan 50 kavels telt, is een tweede cabine nodig. Voor 
elk veelvoud van 50 kavels is een bijkomende cabine nodig. 
 
 

Hoe wordt het tarief gebruikt? 
 

1. het aantal kavels (≤ 10 kavels; > 10 en ≤ 50 kavels; > 50 kavel) 
2. de verkavelaar bouwt wel of niet een cabinelokaal 
3. de verkavelaar graaf wel of niet sleuven 

 
 

 
 
Het forfait is een bedrag per kavel, ongeacht het reële uit te voeren werk. 
 
De prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in €. 
 
Indien reeds een laagspanningsnet aanwezig is (en de cabine, voor verkavelingen 
van 10 tot 50 kavels) wordt aan de verkavelaar een forfait gefactureerd voor de 
deelneming aan het bestaande net, afhankelijk van het totale aantal loten (idem voor 
door de verkavelaar gegraven sleuven). 
 

 
 

3 2 1 

1.139 € 3.104 €Forfait voor deelname aan bestaand net

Aantal kavels < 10 kavels
10 < aantal 

kavels < 50
> 50 kavels
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Voor sociale verkavelingen die aan de wettelijke vereisten en voorwaarden van deze 
kwalificatie voldoen, is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele 
aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd 
(TAMD). 
 
In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve 
bouwvergunning (gegroepeerde bouw) zal naast de bij de aansluiting van een woning 
gefactureerde termen een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het 
verkavelingsforfait). 
 
In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel 
kampeerterrein, een vakantiedomein of een vakantiedorp, zal eveneens naast de 
termen voor de aansluiting van een woning een forfait per kavel aangerekend worden 
(toepassing van het verkavelingsforfait). 
Als het residentiële kampeerterrein, het vakantiedomein of -dorp zich in een 
recreatiezone bevindt (geel op het Sectorplan) moet men bovendien de kosten van 
de toevoer van MS factureren. 
 

Aansluiting openbare verlichting (OV) 

 
De OV wordt slechts aan een kant van de straat aangebracht. De te factureren prijs 
van de OV is als volgt: 

- voor verkavelingen ≤ 10 kavels factureert men een forfait OV per kavel. 
- voor een aantal kavels > 10 en ≤ 20 factureert men10 forfaits OV 
- boven de 20 kavels factureert men ½ forfait per kavel. 

 
Het forfait OV omvat het leggen van 25 m ondergrondse OV-kabel en de plaatsing 
van een lichtmast.  
 
De prijs is uitgedrukt in € en exclusief btw. 
 
De prijs van de lichtmast en het armatuur is niet inbegrepen in het forfait en wordt 
afzonderlijk volgens prijsbestek gefactureerd, met eerbiediging van de eisen van de 
gemeente inzake het te gebruiken materieel. 
 
Als de verkaveling langs een straat met bovengronds laagspanningsnet bevindt (met 
een OV-kabel), omvat het prijsbestek uitsluitend de levering en de plaatsing van de 
armaturen op de bestaande dragers. In dit geval is een prijsbestek noodzakelijk. 
 

Opmerking 

 
De aansluiting van eengezinswoningen wordt behandeld volgens het barema TAMD 
van het aansluitingstarief voor de gebruikers van het laagspanningsnet (bijlagen 0, 5, 
6 en 7). 
 
Meer bepaald wordt elk vermogen van meer dan 10 kVA van de basislevering 
gefactureerd met toepassing van een term T. 
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Het forfait is een bijdrage aan de kosten van de aanleg van het net en geen 
eigendomsrecht op dat net, dat uitsluitend eigendom blijft van de DNB. 
 
Het OV-net wordt echter volledig aan de gemeente overgedragen. 
 
Indien een verkaveling in verscheidene fasen gebeurt, moet men fase per fase 
werken en het aantal kavels in elke fase in aanmerking nemen. 
 
Voor de btw: 

- het forfait "dossierkosten" wordt altijd tegen het btw-tarief van 21% 
gefactureerd 

- het forfait "OV" wordt aan btw-plichtigen gefactureerd tegen het btw-tarief 
voor medecontractanten 

- het forfait "OV" wordt aan niet-btw-plichtingen (de gemeenten) 
gefactureerd tegen het btw-tarief van 21% 

- het forfait "distributienet in/buiten verkaveling" is vrijgesteld van btw 

- de kosten van individuele aansluitingswerken = barema's TAMD en zijn 
onderworpen aan de verlaagde btw-tarieven (indien de voorwaarden 
vervuld zijn) 
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I. Toepassing 
 
Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw. 
 

Formulering van het bestek 

 
 

OFFERTE = T + A + M + D  

 
waarin: 

T   de Toegang tot het net of de bijdrage 
van de aanvrager in de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van vermogen 
(detail pagina 5) 

 

A   de kosten van de Aftakking voor de 
aansluiting op het LS-net (detail pagina 
6) 

 

M   de kosten van de Meetkasten (detail 
pagina 7) 

 

D   de Diverse kosten van bijzondere 
werken (detail pagina 8) 
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II. Gedetailleerde toelichting 
 

Definitie: Een aansluiting TRANS LS is een directe aansluiting op een 
distributiecabine in laagspanning (LS) < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder). 

 

Dit type van aansluiting geldt voor elke gebruiker van het LS-net die een vermogen 
vraagt dat tot vermogens > 100 A leidt en voor elke storende gebruiker van het LS-
net, ook voor stroom <= 100 A, op voorwaarde dat de DNB de beschikbaarheid van dit 
vermogen op de distributiecabine bevestigd heeft. 
 

Technische beperkingen: de totale afstand van de distributiecabine tot de 
plaats van de meter (kabellengte) wordt beperkt door het maximale 
spanningsverlies (5%) en de maximale verliezen op de kabel (2,5%). 

 

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard 
aansluiting op het LS-net van het type TRANS LS: 
 

-  conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder 

 
en 

 
-  op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken 

hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB 
bevestigd zijn. 

 
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
 

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen 

eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB. 
 

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie 

 
Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde 
dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de 
aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager 
gefactureerd wordt. 
 
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een 
nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in 
bijlage 0. 

 
Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting 
met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met 
landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter 
afstand bevindt. 

 
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar 
prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. 
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Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal 
het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. 

 
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen 
de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting 
overeenkomt. 
 
Indien voor eenzelfde vastgoedproject verscheidende aanvragen Trans LS ingediend 
worden, factureert men de studiekosten eenmaal aan de promotor, op basis van het 
hoogste vermogen en op voorwaarde dat de aansluitingen tegelijkertijd gebeuren. In 
het andere geval worden de studiekosten afzonderlijk gefactureerd. 

Toegang tot het net 

 
Deze post dient voor de financiering van alle werken voor de versterking of de 
uitbreiding van het net op het openbare domein, met een maximale geografische 
lengte van 100 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters 
kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, 
...), ook voor de eerste 100 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden 
gefactureerd als Diversen.  
 
De toegang tot het net moet vooraf goedgekeurd worden door de DNB. 

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het 
gevraagde vermogen. 

 
OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA. 

 
Verhoging van het vermogen 
 
1.  Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een 

bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter 

(T), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de 
beveiliging (zie Bijlage 7). 

Offerte =  T + prestatie 
voor de versterking 

 

2.  Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager 

aangerekend worden (zie Aftakking (A) en post (D)) naast de toegang tot het net 

(A) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie 
voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 3). 

. 

Offerte =  T + A + D + prestatie 
voor de versterking 
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De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor 

rekening van de aanvrager (zie Bijlagen 4 en 7). 
 

Aftakking 

 
Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-
ondergrondse aansluiting via een enkele kabel. Bovengrondse aftakkingen worden in 
de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, 
ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of 
bovengronds). 
 

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf 
met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel 
en de grens van het privédomein. 

- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast 
te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter vanaf de gevel. 

- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de 
kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpkous, de 
mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast. 

- De levering en plaatsing bij de DNG (distributienetgebruiker) van een LS-
vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de DNG gevraagde 
vermogen. 

- De levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de 
aansluitkabel in de distributiecabine. 

- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar. 
- De levering en de plaatsing van aansluitrail op het algemene bord LS in de 

distributiecabine. 
 

2. Door de aanvrager uit te voeren werken 
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en 

de reparatie na de werken. 
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met 

draadtrekker op privédomein, haaks op de straat; dit werk kan op verzoek van 
de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een 
meerprijs (zie Diversen). 

- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de 
grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting 
veranderen). 

- De vervanging van bijzondere bestrating. 
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en 

de indienststelling. 
 

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen 
zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen) 

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere 
bestratingen. 
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- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter). 

Meting 

 
Wat het type van meting betreft:  

- Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type 
AMR. 

- Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met 
stroomtransformatoren (ST). 

 
De klant betaalt een huurvergoeding voor de meter. 

 

1. Werken uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait: 

De meetmodule(s) omvat(ten): 
- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen 
- De levering en de plaatsing van de kast 
- De levering en de plaatsing van de bekabeling 
- De aansluiting van de kabel op de installatie van de klant 
- De levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren 
- De levering en plaatsing bij de netgebruiker van een vermogensschakelaar 

met een kaliber gelijk aan het door de netgebruiker gevraagde vermogen. 
- De eerste indienststelling 

 

 

2. Door de aanvrager uit te voeren werken: 

- Terbeschikkingstelling van een droge en gemakkelijk bereikbare ruimte, zo 
dicht mogelijk bij de openbare weg voor installatie van de elektriciteitsmeter. 

- De verbinding van de kast met het verdeelbord. 
 

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen 
zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen) 

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker. 
- Voor een aansluiting van het type injectie, wordt geen standaard 

meetmodule gebruikt: de meter wordt gefactureerd tegen de prijzen voor de 
vervanging van een meter in Bijlage 3 - Diverse prestaties Elektriciteit Trans 
MS en MS.  
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Diversen 

 

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4 
Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 
standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden 
niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande 
interventies (zie Bijlage 7).  
 
De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de 
grondwerken of de boorwerken voor een leveringspunt buiten de in het forfait 
inbegrepen lengten. 
 
 
 

III. Voorbeeld 

 

Nieuwe aansluiting met een vermogen van 110 A III V + N per kabel vanaf een cabine 
(Ores Voeren) 

 
     
Vermogen: 1,73 x 400 x 110 = 76,12 KVA 
 
Kosten van de gedetailleerde studie:               € 467 
(T) Toegang tot het net           76,12 * 96,20 = € 7.322,74 
(A) Aftakking       :    € 1.767 
(M) Meting          € 1.964 (indien MMR) 
          -------------- 
            € 11.520,74 excl. btw 
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IV. Bijlagen 
 

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht  

 

Bijlage 4 Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op 
distributiecabine (< 1 kV) (Trans LS) 

 

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS  
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I. Toepassing 

 
Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw. 

 

Formulering van het bestek 

 
 

OFFERTE = T + A + M + D  

 
waarin: 
T  de Toegang tot het net of de bijdrage 

van de aanvrager in de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van vermogen 
(detail pagina 4) 

 
A   de kosten van de Aftakking voor de 

aansluiting op het MS-net (detail pagina 
6) 

 
M   de kosten van de Meetkasten (detail 

pagina 7) 

 
D   de Diverse kosten van bijzondere 

werken (detail pagina 8) 
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II. Gedetailleerde toelichting 

 
Definitie: Een MS-aansluiting (middenspanning) is een aansluiting op het MS-
distributienet < 20 kV van de DNB. 
 
Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 100 
kVA en 5 MVA aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de 
beschikbaarheid van dit vermogen op het MS-net bevestigd heeft. Het kan ook 
opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen 
technische oplossing in LS (laagspanning) mogelijk maakt.  
 
Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard 
aansluiting (zoals hierna beschreven in "B") op het MS-net van het type 26-1 kV  

 conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, 
en 

 op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de 
werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door 
de DNB bevestigd zijn. 

 
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 
 
Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven 
geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom 
blijven van de DNB. 
 

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie 
 
Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde 
dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de 
aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager 
gefactureerd wordt. 
 
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een 
nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in 
bijlage 0. 
 
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar 
prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. 
 
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, 
zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. 
 
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen 
de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting 
overeenkomt. 
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Toegang tot het net 

 
Deze post dient voor de financiering van de infrastructuur stroomopwaarts van de 
aansluiting van de netgebruiker, tot en met het substation van Elia. In het kader van 
de aansluiting omvat deze post alle plaatsingen van versterkingen of uitbreidingen 
van het net, uitgevoerd op openbaar domein, volgens het door de DNB bepaalde 
traject. 
 
Deze post omvat de plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen 
van woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in de 
Sectorplannen en volgens het door de DNB bepaalde traject. Buiten deze zones 
wordt de uitbreiding volledig door de netgebruiker betaald, op basis van de term D 
Diversen. 
De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, …), 
zijn niet in het forfait inbegrepen en worden gefactureerd met de term D. 
 
De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het 
gevraagde vermogen. OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 
100 kVA. Ook als het door de aanvrager gevraagde contractuele vermogen lager is 
dan 100 kVA, wordt dit minimum aangerekend. 
 
Het gevraagde vermogen is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de 
installatie van de aanvrager. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het 
aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.  
Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat 
op de aansluitingskabel beschikbaar is. 

Opmerking 

In het geval van een industriepark wordt de verkavelaar/promotor niet als een 
individuele klant voor middenspanning beschouwd. Hij betaalt dus geen forfaitaire 
bijdrage (term T) voor het gevraagde vermogen. De vergoeding voor het vermogen 
zal gefactureerd worden aan de aanvrager die zich in het industriepark vestigt. 
Anderzijds zijn de infrastructuurwerken in middenspanning (en laagspanning) op de 
verkaveling ten laste van de verkavelaar/promotor, maar blijven zij eigendom van de 
Intercommunale, die hun onderhoud verzorgt. 

Opmerking: bijzonder geval van de met subsidies van het Waalse Gewest uitgeruste 
industrieparken: in dit geval wordt de term T evenmin aan de eindgebruiker 
gefactureerd. Hetzelfde geldt voor de studiekosten. 
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Verhoging van het vermogen 
 
1.  Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een 

bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter 
(T).  

Offerte =  T  

 

 

2.  Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager 
aangerekend worden (zie Aftakking (A)), naast de toegang tot het net (T) voor het 
gevraagde bijkomende vermogen. 

Offerte =  T + A + D  

 
De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de 
aanvrager aanrekent (zie Bijlagen 2 en 3). 
 
 

Aftakking 

 
De plaats en de bijzondere modaliteiten van de cabine middenspanning zullen 
onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de 
DNB overeengekomen worden (voorafgaand formele goedkeuring door de DNB van 
de gedetailleerde uitvoeringsplannen en de technische kenmerken van de uitrusting). 
Ze zijn conform het bestek Synergrid (C2/112). 
 
De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met 
ingang/uitgang, dus een lus in het MS-net van de DNB. Dit is de meest gangbare 
configuratie.  
Er is geen korting voorzien  

- indien de nieuwe aansluiting als gevolg van de structuur van het net niet 
met ingang/uitgang uitgevoerd kan worden  
 

- als ze bovengronds uitgevoerd wordt 
 

Opmerking: De lusconfiguratie garandeert de gebruiker geenszins een 
ononderbroken terbeschikkingstelling van het onderschreven vermogen. Als de 
gebruiker deze beschikbaarheid wenst, moet hij ze als een noodaansluiting 
beschouwen die los van de standaard aansluiting gefactureerd wordt. 
 
1.  Werken uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 De levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking met 
ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open 
sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine;  

 De levering en realisatie van de verbindingen met het net en de 
eindaansluitingen in de cabine(s); 
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 De manoeuvres op het net; 

 De levering en plaatsing van de kortsluitverklikkers. 
 

2.  Door de aanvrager uit te voeren werken 

 Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met 
draadtrekker op privédomein; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker 
uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie 
Diversen).  

 Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie 
van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting. 

 De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein. 

 De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, De relevante 
plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet 
overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID (C2/112). 

 De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de 
goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling. 

 
3.  Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB maar niet 

inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen) 

 De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter). 

 De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker,  

 De telesignalisatie van de kortsluitverklikkers, 

 De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, 
autoweg, ...). 

 

Meting 

 
Wat het type van meting betreft:  

- Voor vermogens >= 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR 
(telelezing). 

- Voor vermogens > 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MS met 
stroomtransformator en spanningstransformator. 

 
De stroom- en spanningstransformatoren worden door de aanvrager geleverd en 
moeten goedgekeurd worden door de DNB volgens de specificatie SYNERGRID 
(C2/112). 
 
De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru. 
 
De gebruiker betaalt een huurvergoeding voor de meter, die eigendom blijft van de 
DNB.  

 
1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen 

 De levering en de plaatsing van de kast 

 De levering en de plaatsing van de bekabeling 

 De ijking 

 De indienststelling  
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2. Door de aanvrager uit te voeren werken 

 De levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren 
volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112). 

 
 
3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen 
zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen) 

 De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker 
 

Opmerking: de netgebruiker moet een droge en gemakkelijk bereikbare plaats ter 
beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de 
meter (indien hij niet in de cabine wordt geplaatst). 
 

Diversen 

 

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 2 
 
Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 
standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden 
niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande 
interventies (zie Bijlage 3).  
 
De prijzen van de term Diversen betreffen: 
 

- In de dispersiecabine: De levering en de plaatsing van cel met beveiliging, 
inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling 

- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en 
spanningstransformatoren, een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de 
signalisatie 

- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel buiten 
het forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen 

- De grondwerken of boorwerken 
 
 

III. Bijzondere gevallen 

 
1. Noodaansluiting 

In het geval van een MS-netgebruiker die een noodaansluiting vraagt langs 2e 
weg die van de 1e verschilt, wordt de noodaansluiting gefactureerd volgens de 
eenheidsprijzen van Bijlage 3, in de veronderstelling dat de feeder uit dezelfde 
post komt (geen termen T en A). De term D omvat alle bijkomende werken, 
namelijk de plaatsing van kabels, de plaatsing van een eventuele cel in de post, de 
eindaansluiting en verbindingen enz. 

De eventuele werken stroomopwaarts van de aansluiting (versterking van kabels 
enz.) zijn voor rekening van de DNB.  

Indien de feeder echter uit een andere post komt, wordt hij als een tweede MS-
aansluiting gefactureerd (termen T, A, M en D). 
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Als het een gebruiker van het MS-net met ingang-uitgang betreft die wenst dat de 
scheiding van de 2 feeders bij hem gebeurt, geldt dezelfde logica. Het gaat hier 
immers om een bijzondere vorm van een noodaansluiting. 

 

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats 

Voor de voorlopige aansluiting van een bouwplaats betaalt de aanvrager: 

Offerte = ½ T1 + A + M + 
D 

 

 

 

Voor de definitieve aansluiting betaalt de aanvrager: 

Offerte = (T2 - ½ T1) + A + M + 
D 

met A1 en A2 afhankelijk van het gevraagde vermogen. 

A1 = vermogen van de bouwplaats 

A2 = definitief vermogen  
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IV. Voorbeelden 

Een industriële gebruiker (Ores Voeren) heeft een 
transformatorcabine met een transformator van 250 kVA 

geïnstalleerd. 
De ondergrondse aansluiting is als ingang-uitgang gemaakt. 

De afstand op privéterrein is 25 m, de grondwerken worden 
door de aanvrager uitgevoerd. 
Meter met telelezing (AMR). 

 

 
  

Studiekosten :       € 1.093 
 

 
(T) Toegang tot het net  

250 x 41,00 €/kVA = : € 10.250,00 

 
(A) Aftakking :  € 4.989 
 

(M) Meting 
Prijs van een standaard meetmodule : € 1.828 

 

(D) Diversen afstand: (25-10 m) x 2 x 53 €/m* : € 1.590 

   --------- 
   € 19.750,00 excl. btw 
    
 
 

*Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 mm² PRC = 53 
€/m 
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Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe 
transformator met een vermogen van 630 kVA (in plaats van 

250 kVA) brengt.  

De aansluiting was gemaakt met 3 x 150 mm² aluminium. 

 
 

De aard van de aansluiting (3 x 150 mm² Alu) volstaat: alleen het bijkomende 
vermogen wordt aangerekend. De meetplaat wordt als ongewijzigd beschouwd. 
 
 
(T) Toegang tot het net  

(630 - 250) x 41,00 €/kVA : € 15.580,00 

 
(A) Aftakking :          € 0 

 
(M) Meting (DTP) :          € 0 

 
                  ------------- 
    € 15.580,00 excl. btw 
     
 
 
 

Opmerking: Terwijl de meting oorspronkelijk in LS gebeurde, leidt de vermeerdering 
van het vermogen hier tot de plaatsing van en meter in MS. De aanvrager zal dus het 
forfait voor de meter aangerekend krijgen (€ 1.828), aangezien de meetplaat 
vervangen moet worden. 
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V. Bijlagen 
 

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht  

 

Bijlage 2 - Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5.000 kVA) op 

distributienet (< 20 kV)  

 

Bijlage 3 - Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS  
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I. Toepassing 

 
Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw. 

Formulering van het bestek 

 
 

OFFERTE = T + T’ + A + M + D  

 
waarin: 

T  de Toegang tot het net of de bijdrage 
van de aanvrager in de kosten voor de 
terbeschikkingstelling van vermogen 
(detail pagina 5) 

 

T’   het supplement voor de Toegang tot het 
net of de bijkomende bijdrage van de 
aanvrager, uitsluitend indien hij direct 
aangesloten is op een verplaatste post 
(detail pagina 6) 

 

A   de kosten van de Aftakking voor de 
aansluiting op het net (detail pagina 7) 

 

M   de kosten van de Meetkasten (detail 
pagina 8) 

 

D   de Diverse kosten van bijzondere 
werken (detail pagina 9) 



II. Gedetailleerde toelichting 
 

Definitie: Een aansluiting TRANS MS is een directe aansluiting op een post van de 
TNB/DNB met een spanning < 20kV.  
 
Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 5 MVA 
en 25 MV aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de 
beschikbaarheid van dit vermogen op de post bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd 
worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen invoeging van een 
technische oplossing MS (middenspanning) in het net mogelijk maakt. 

 
Het unieke aansluitingstarief geldt voor alle aansluitingen van het type TRANS MS: 

 conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder,  
en 

 op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de 
werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door 
de DNB bevestigd zijn. 

 
De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw. 

 

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen 

eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven 

van de DNB. 

 
Voor gedecentraliseerde producties die via 1 enkele kabel aangesloten worden, 
worden de posten A en M door 2 gedeeld. Dit type van aansluiting is ook mogelijk 
voor afnemers die via een enkele kabel aangesloten willen worden, op voorwaarde 
dat hun keuze ter zake duidelijk in hun aansluitingscontract vermeld is (meer bepaald 
de verbintenis om de nadelen van een defect te aanvaarden). Dezelfde regels van 
het delen door 2 van de termen A en M is dan van toepassing. 
 
Tenzij anders vermeld, de term ‘’kabel’’ betekent vermogenskabel. 

 
Aansluitingen van meer dan 20 MVA moeten als niet-standaard aansluitingen 
beschouwd worden, zodat men ze tegen de gemiddelde prijzen moet valoriseren (> 
25 MVA1 = aansluiting Elia). 

 

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie 
 
Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde 
dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de 
aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager 
gefactureerd wordt. 
 
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een 
nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in 
bijlage 0. 

 
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar 
prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten. 

 
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, 
zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn. 



 
In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men 
alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de 
aansluiting overeenkomt. 

Toegang tot het net 

 
Deze post dient voor de financiering van de constructie van de aansluiting op 
openbaar domein, op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het 
door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder 
structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 
400 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen.  
De aansluiting bestaat uit 2 of 3 kabels, parallel in dezelfde sleuf gelegd, met 
inbegrip van de signalisatiekabel. 
 
De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het 
gevraagde vermogen.  
OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 5 MVA (5.000 kVA). 
 

Het gevaagde vermogen is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de 
installatie van de netgebruiker. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het 
aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.  
Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat 
op de aansluitingskabel beschikbaar is. 

 



T': Supplement voor toegang tot het net 

 

 
 

De gebruikers Trans MS die niet rechtstreeks op de post, maar op een verschoven 
post aangesloten zijn, moeten een T + T' betalen, aangezien ze een gedeelte van de 
feeder van de post en de verschoven post gebruiken. 
 

Berekening van de bijdrage T’ voor het gebruik van het vermogenskanaal 

post/dispersiecabine  
 
Op basis van de reële situatie (lengte en doorsnede van de trunk post-verschoven 
post en van het door de netgebruiker gevraagde vermogen) zal de bijdrage berekend 
worden aan de hand van de in Diversen vermelde eenheidsprijs. 
 
Voor een bestaande trunk post-verschoven post (Ores Voeren) met 3 PRC 400 mm² 
van 3.500 m, betaalt de klant die 9 MVA vraagt dus een term T’ van: 
 
T’ = (9.000/20.000) x (3.500 x € 383) = € 603.225 
 
9.000 = aantal door de netgebruiker gevraagde kVA 
20.000 = maximale capaciteit in kVA van de verbinding post-verschoven post 
383 €/m = kost van 1 m plaatsing 3 x PRC 400 mm² in Ores Voeren (zie bijlage 1 
tarief ) 
 

Verhoging van het vermogen 
 
1.  Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een 

bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter 

(T en eventueel T') indien de klant op een verschoven post aangesloten is. 

Offerte =  T +  T’ 

 

 

vercshoven 
Post 

Moet T+T’ betalen Moet T betalen 

T bevat 
400 m 

T bevat 
400 m 

  Trans MS   Trans MS 

T’

’’ 



2.  Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager 

aangerekend worden (zie Aftakking (A)), naast de toegang tot het net (T + T’) voor 
het bijkomende vermogen, indien de bestaande aftakking te oud is. Als de 
bestaande kabels nog gebruikt kunnen worden, kan de versterking gebeuren door 
het leggen van een bijkomende kabel, die gefactureerd wordt volgens de posten in 
Diversen. 

 

Offerte =  T +  T’ + A + D 

 
De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de 

aanvrager aanrekent (zie Bijlagen A en 3). 
 
 
 
 

Aftakking  

 
De plaats van en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine 
middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming 
tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden. Ze zijn conform het 
bestek Synergrid C2.112. 
 
De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met 2 of 3 
kabels met differentieelbeveiliging, in parallel in dezelfde sleuf en met inbegrip van 
de signalisatiekabel. De dimensionering van het aantal en de doorsnede van de 
kabels wordt opgelegd door bijlage 1 van de tarieven. 
 

1.  Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 De levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post, 

 De levering en plaatsing van de differentiaalbeveiligingen van de 2 of 3 kabels 
aan de kant van de post, 

 De levering en de plaatsing van de telesignalisatie, 

 De levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in 
open sleuf (of wachtkoker) op een maximale geografische lengte van 10 meter 
op privéterrein, 

 De levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van 
de kabels, 

 De levering en de plaatsing van beveiligingen Imax, Io, differentieel in de post. 
 

 

2.  Door de aanvrager uit te voeren werken 

 Alle grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers. Dit 
werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, 
tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. 

 De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein, 

 Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de 
doorvoeringen door gevels en hun afdichting, enz.  



 Desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein, ten laste van de 
aanvrager, 

 De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker. De relevante 
plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet 
overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID C2/112, 

 De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring 
door een erkend organisme en haar indienststelling. 
 

3.  Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen 
zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen): 

 De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter), 

 De telesignalisatie van de kortsluitverklikkers,  

 De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine wordt 

meestal door de DNB gerealiseerd en is niet inbegrepen in het forfait, MAAR 

dit werk mag ook door de DNG (distributienetgebruiker) uitgevoerd worden, op 

voorwaarde dat hij de bestekken van de DNB respecteert, 

 De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, 
autoweg, …), zelfs in de eerste 400 meter.  
 

4. Opmerking  
 

Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. De stroomtransformatoren moeten 
goedgekeurd worden door de DNB. 
De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen. 
De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel 

(koker). 
 
 

Meting  

 
De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post. De meetmodules 
registreren kW + kWun + kWus + kVaru. 
 
De aanvrager betaalt een huurvergoeding voor de meter. 

 

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait 

 de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de 
bekabeling en de ijking 

 de levering en plaatsing van de stroom- en vermogenstransformatoren in de 
post 

 de indienststelling 
 

2. Door de aanvrager uit te voeren werken 
 

 De plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de cabine 
van de netgebruiker. 

 
 
 



3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen 
zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen) 

 De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker. 
 
 

Diversen  

 

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in BIJLAGE 1 
Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe 
standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden 
niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande 
interventies (zie Bijlage 3).  
 
De prijzen van de term Diversen betreffen: 
 

- In de transformatorpost of de dispersiecabine: de levering en de plaatsing van 
cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de 
indienststelling 

- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en 
spanningstransformatoren een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de 
signalisatie 

- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel op 
meer dan 400 meter van de post of buiten het voorziene forfait op 
privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen 

- De grondwerken of boorwerken 
 
 

III. Bijzondere gevallen 

 

1. Noodaansluiting 

A. Voor een noodaansluiting uit een andere post: 

Offerte = T + A + M + D 

eventueel gedeeld door twee in het geval van een enkele kabel, behalve voor de 
termen T en D. 

Als het vermogen van een verschoven post komt, zal bovendien een T’ 
gefactureerd worden. 

B. Een noodaansluiting op het netwerk, dus vanaf het MS-net van de DNB, 
moet als een nieuwe aansluiting MS beschouwd worden. Alle termen zijn van 
toepassing. 

 

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats 

Voor de voorlopige aansluiting van een bouwplaats betaalt de aanvrager: 

Offerte = ½ T1 + A + M + D 

 



Voor de definitieve aansluiting betaalt de aanvrager: 

Offerte = (T2 - ½ T1) + A + M + D 

Met:  

- A1 = vermogen van de bouwplaats 

- A2 = definitief vermogen  

 

 

 

IV. Voorbeelden 

Een industriële gebruiker (bij Ores Voeren) heeft een 
transformatorcabine met een transformator van 7 MVA 

geïnstalleerd. 
De ondergrondse aansluiting heeft een lengte van 300 m (dus < 

400 m). 

De afstand op privéterrein is 25 m en de gebruiker opent de 
sleuf. 

  

 
 

 
 Studiekosten:      € 3.679 
 

(T) Toegang tot het net  
7000 x 11,33 €/kVA = :   € 79.310 

 

(A) Aftakking :   € 214.835 
 

(M) Meting 
de prijs van een standaard meetmodule :    € 9.291 

 

(D) Diversen afstand op privéterrein: 2 vermogenskabels 240² PRC tegen 62 €/m en 
per kabel 
    (25-10) m x 2 x 62 €/m:  € 1.860  
    Signalisatie: (25-10) m x € 17:               € 255 
          ---------  

  € 309.230 excl. btw 

   
 
 
 
 
 
 

Als de site van de gebruiker op een afstand > 400 m zou hebben gelegen, zou hij de 
extra lengte op het openbare domein betaald hebben tegen de prijs van 196 €/m. 



Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe 
transformator die het ter beschikking gestelde vermogen op 14 
MVA (in plaats van 7 MVA) brengt. 

De aansluiting wordt gemaakt met twee kabels 3 x 240 mm² 
aluminium. Deze keer wijzigt de gebruiker alleen zijn cabine. Hij 
verzoekt de DNB (Ores Voeren) om de sleuf op privéterrein te 

openen. 

 
 

De aard van de bestaande aansluiting (2 x 3 x PRC 240 mm² Alu) volstaat niet: men 
moet een derde kabel plaatsen. 
 
 
 Studiekosten                                                                                   € 3.679 
 

(T) Toegang tot het net  
(14.000 – 7.000) x 8,31 €/kVA                  € 46.270 

 

(A) Aftakking     :                                  € 0 

 

(M) Meting (DTP     :                        € 0 

 

(D) Diversen     :   
o 1 cel met differenteelbev.:                       € 96.469 

o 1 meetinstallatie:                        € 3.853 

o 1 differentieelbev. op toevoer klant:         € 18.836 

o 2 interne aansluitingen:                          € 960 

o sleuf en plaatsing van kabel  
op openbaar domein 300 x (68 + 62)*:    €39.000 

o sleuf en plaatsing van kabel op  
privédomein:  

25 x (68 + 62)* =                      € 3.250 

 
 
                   ----------- 
   € 212.317 excl. btw 
    
 
 
 

*Sleuf 1 kabel 240 mm² = 68 €/m 
  Levering en plaatsing van 1 kabel = 62 €/m  
 
 

. 
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CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES ELEKTRICITEIT 

2015 

Inleiding 

 

De catalogus van de prestaties voor elektrische aansluitingen en de tarieven is opgevat als 

een reeks productbeschrijvingen die telkens de inhoud van een prestatie weergeven. 

 

De verschillende prestaties zijn ingedeeld volgens de aard van de werken (aftakking, meting, 

indienststelling, diverse werken of werken buiten forfait) en volgens de aard van de 

aansluiting, laagspanning (LS) of middenspanning (MS), met een bijkomend onderscheid 

tussen de aanvraag van een aansluiting door een DNG op het net van de DNB (LS – MS) of 

rechtstreeks op een post of een cabine (Trans MS of Trans LS). 

De DNG is de distributienetgebruiker. 

De DNB is de distributienetbeheerder. 

Een overzichtstabel toont de voorgestelde diverse prestaties en prestaties buiten forfait per 

type werk en per type aansluiting. Elke prestatie refereert naar een nummer van een 

productbeschrijving.  
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Structuur van de productbeschrijvingen 

 

 

De productbeschrijvingen geven voor elke prestatie en elk type van aansluiting:  

- de naam van de prestatie; 

- de meeteenheid; 

- de prijs van de prestaties tijdens de normale diensturen en buiten de 

normale diensturen indien de prestatie voorzien kan worden. De 

prijzen zijn in euro uitgedrukt. In sommige gevallen wordt echter 

verwezen naar de termen T (toegang tot het net), A (aftakking), M 

(meting), F (forfait voor appartementsgebouwen) waarvan de prijzen 

vermeld zijn in de tarieftabel; 

- het toepasselijke btw-tarief; 

- de beschrijving van de prestatie, met verduidelijking of arbeid, 

materiaal en verplaatsing inbegrepen zijn, de inhoud van de prestatie 

en eventuele beperkingen; 

- de aard van de door de DNG uit te voeren voorbereidende werken; 

- het toegangskanaal van de aanvraag, dus hoe de prestatie bij de DNB 

aangevraagd moet worden; 

- de uitvoeringstermijn van de prestatie vanaf het vermelde ogenblik; 

- de technische voorschriften die als referentie dienen; 

- de bijkomende prestaties die samen en tegelijk met de gevraagde 

prestatie uitgevoerd moeten worden.  
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Overzichtstabel van de prestaties 

 

Laagspanning (LS en Trans LS) 

 Middenspanning (MS en Trans MS) 

 

 

 

 



OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT 

LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)

Prestaties 

DIVERSE PRESTATIES
Segment 

LS

Segment 

TRANS LS 

Segment 

MS 

Segment 

TRANS MS

AFTAKKING

Vernieuwing van aftakking

Vernieuwing 

Verplaatsing

Verplaatsing (wegname van de bestaande aansluiting niet inbegrepen)

Verplaatsing van de aftakking zonder verwijdering of wegname cabine 

Wegname 

Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)

Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)

Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering) 

Verbinding/Afkoppeling

Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)

Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)

Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).

Versterking

Versterking van de aftakking

VOORLOPIGE METERS

Aansluiting kast bouwplaats op voorlopige kabel

en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter) E032

Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel 

en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter) E033

Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting E034

Vervanging voorlopige meter door definitieve meter E035

Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats 

(inclusief verwijdering voorlopige meter) E036

Aansluiting voorlopige MS-cabine 

KERMISAANSLUITINGEN

Forfait kermisaansluiting E038

METING

Vervanging

Vervanging van een type van meter door een ander type

Vervanging van een meter door een budgetmeter E041

Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet-beschermde klant) E042

Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant) E043

Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade

Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade E045

Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade E046

Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade E047

Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing

Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep 

Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging 

(naar tweevoudig uurtarief of uur-seizoentarief)

Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA

Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P >2,5 MVA

Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing 

Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing 

Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing

Vervanging van meter na veroorzaakte schade 

door de MS-klant indien P<1.000 kVA

Vervanging van meter na veroorzaakte schade 

door de Trans MS-klant indien P<10 MVA

Vervanging van meter na veroorzaakte schade 

door de Trans MS-klant indien P<20 MVA

Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant 

(op uitdrukkelijk verzoek van de klant)

Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant 

(op uitdrukkelijk verzoek van de klant)

Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen

Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar

Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar

Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar

Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar

Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter

Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter

Versterking door overvang van eenfasig naar driefasig

Vermindering van het MS-vermogen

Verplaatsing

Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel

Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel

Verplaatsing meter

E051

E052

E021

E040

E044

E056

E054

E095

Bijbehorende productbeschrijving nr.

E020

E010

E060

E090

E057

E058

E030

E026

E027

E022

E015

E025

E001

E037

E055

E061

E062

E074

E080

E075

E076

E073

E053

E050

E091

E059

E070

E071

E072



OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT 

LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)

Prestaties Bijbehorende productbeschrijving nr.

Verwijdering

Verwijdering van de meetgroep

Verwijdering van de laatste meter en wegname van de bovengrondse aansluiting

Verwijdering van de laatste meter en wegname van de ondergrondse aansluiting

Toevoeging

Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief E110

Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt 

(eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)

Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt 

(vanaf het 4e toegangspunt E112

Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt

Diverse werken voor de meting

Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding 

(afstand > 25 m) E120

Terbeschikkingstelling van impulsen (meter > 100 kVA) E121

Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 E122

Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A E123

Levering en plaatsing van het aansluitblok E124

Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief E125

Plaatsing voorkeurscontact E126

Vervanging zekering door vermogensschakelaar E127

Vervanging defecte zekering (bestaande kast) E128

Aansluiting van de verbindingskabel van de verdeelkast van de klant – meetkast E129

Verificatie van een meter ter plekke

IJking van meter met controlemeter in serie

Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels

Verwijdering begrenzer E140

Vewijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant) E141

Activering van een budgetmeter in budgetmodus E142

Activering van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief E143

Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief E144

Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (zonder verplaatsing) E145

Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (met verplaatsing) E146

Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing) E147

Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing) E148

Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) E149

Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing) E150

Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet-

beschermde klant E151

Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw E152

IJking van een meter MS ter plekke

IJking van een meter in laboratorium

Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)

Vervanging defecte zekering (bestaande kast)

Levering van stroomtransformator door de DNB

Levering van spanningstransformator door de DNB

Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken 

Realisatie van eindaansluiting in gebouw 

Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw 

DIVERSEN

Localisatie van een kabel op privé domein zonder interventie LABO-vrachtwagen

Localisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3 uur)

Supplement voor localisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3 uur)

Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)

Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)

Schakelingen op verzoek van de netgebruiker

Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant

Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS

Forfait annulatie reservatie (term T)

Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA)

INDIENSTSTELLING – OPENING – SLUITING – ONDERBREKING – HERSTEL

Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt

Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)

Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)

Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meter) 

(van 2e tot 25e) E193

Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meter) 

(van 2e tot 25e) E194

Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas) E195

Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas) E196

Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)

Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties 

(inclusief grondwerken en herstel)

Opening na een herstel

E198

E188

E135

E113

E100

E160

E181

E183

E168

E264

E192

E191

E199

E197

E190

E111

E102

E101

E136

E180

E166

E167

E186

E187

E162

E164

E165

E161

E182

E184

E185

E137

E163



OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT 

LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)

Prestaties Bijbehorende productbeschrijving nr.

Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig 

met nieuwe aansluiting

Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig 

met nieuwe aansluiting

Onderbreking van de cabine 

Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties 

(inclusief grondwerken en herstel)

Indienststelling cabine na een herstel

ADMINISTRATIEVE PRESTATIES

Nutteloze verplaatsing 

Nutteloze verplaatsing in MS-cabine

Fraude (PV)

Herfactureringskosten

Technisch bezoek op verzoek van de DNG

Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder 

verplaatsing

Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing

Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing

Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing

WERKEN BUITEN FORFAITS
Segment 

LS

Segment 

TRANS LS

Segment 

MS

Segment 

TRANS MS

TRANSFORMATORPOST

Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging 

(inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling) E240

Levering en plaatsing cel met lmax-beveiliging 

(inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling) E241

Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op bestaande cel 

(inclusief bekabeling en indienststelling) E242

Installatie van een meter E243

DISPERSIECABINE

Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging

(inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)

Levering en plaatsing cel met lmax-vermogensschakelaar 

(inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)

Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op dispersiecabine

(inclusief bekabeling en indienststelling)

CABINE KLANT

Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker 

Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren 

Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel 

Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) 

Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling 

DISTRIBUTIECABINE

Uitbreiding LS-bord met uitgang 150² Alu

Aansluiting 1 x 4 x 150² Alu LS

BEKABELINGSWERKEN

Met grondwerken

Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 

+ signalisatie voorbij 400 m E270

Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 

+ signalisatie voorbij 400 m E271

Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 

+ signalisatie voorbij 400 m E272

Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 

+ signalisatie voorbij 400 m E273

Levering en plaatsing met grondwerken bijkomende meters kabel (> 10 m) 

Zonder grondwerken

Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel)

Aansluitingskabel

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC 

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC 

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC 

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC 

Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect 

Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, 

bij gelijktijdige plaatsing met een vermogenskabel

Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken 

Eindaansluiting

Realisatie van eindaansluiting in gebouw 

E220

E281

E280

E266

E210

E227

E222

E224 E225

E226

E223

E212

E229

E261

E228

E250

E251

E252

E230

E231

E260

E262

E263

E264

E265

E274

E285

E292

E293

E286

E287

E288

E289

E290

E221

E214

E213

E211



OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT 

LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)

Prestaties Bijbehorende productbeschrijving nr.

Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw 

GRONDWERKEN

Sleuf voor 1 kabel 

Sleuf voor 2 kabels 

Boring /m E303

Forfait boring lengte 20 m E304

Supplement voor boring lengte > 20 m E305

Plaatsing koker in open sleuf 

Opbreken + herstel voetpad 

Graafwerken + aanaarding 

Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf, buiten woonzone 

of woonzone met landelijk karakter

KOFFER EN KAST OP PRIVETERREIN

Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 E122

Levering en plaatsing van het aansluitblok E124

Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom E120

Terbeschikkingstelling van impulsen E121

E313

E300

E312

E311

E291

E301

E310

E302



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E001 
 
 
Benaming: 
 
Vernieuwing van aftakking 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie betreft de vervanging van de aftakking op verzoek van de netgebruiker. Ze is in alle 
opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking (inclusief levering van materieel, 
arbeid en verbinding). 
 
Ze omvat:  
 

 de levering en plaatsing van de aftakkingskabel op de volledige lengte op openbaar domein  

 op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. 
 

De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse 
installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van 
wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de 
DNB.  

 Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de 
netgebruiker geleverd en geplaatst. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
nodige toelatingen. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E010 
 
 
Benaming: 
 
Verplaatsing van aftakking 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie bestaat in de wegname van de oude aansluiting en de constructie van een nieuwe. 
Ze omvat: 

 de levering en plaatsing van de aansluitingskabel  
o op de volledige lengte op openbaar domein 
o op een maximale lengte van 25 m op privaat domein.  

 
De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs. De eventuele verplaatsing van 
de meter is niet inbegrepen in de prijs en is het voorwerp van een afzonderlijke post. De 
wegname van de oude aftakking is niet inbegrepen in de prijs. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse 
installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van 
wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de 
DNB.  

 Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de 
netgebruiker geleverd en geplaatst. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
nodige toelatingen. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig verplaatsing van de meter 
Wegname van de oude aftakking 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E020 
 
 
Benaming: 
 
Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering 
meter niet inbegrepen) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie betreft de afkoppeling en de verwijdering van de bovengrondse aansluitingskabel. 
Ze omvat: 

 de arbeid voor deze operatie (inclusief de verplaatsing en het gebruik van een hoogwerker) 

 de update van de gegevensbank.  
 
De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier (aangetekend te verzenden door 
de eigenaar van het gebouw)  

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Verwijdering van de meetgroep 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E021 
 
 
Benaming: 
 
Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering 
meter niet inbegrepen) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie betreft de afkoppeling van de kabel.  
 
Ze omvat 

 de grondwerken 

 de arbeid voor deze operatie. 

 de update van de gegevensbank.  
 

De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
nodige toelatingen. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Verwijdering van de meetgroep 
 

 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E025 
 
 
Benaming: 
 
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet 
(art. 116 RTDE) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk  
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te 
stellen.  Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te 
schorsen. 
 

Deze prestatie omvat 

  de onderbreking van de ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, 
sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) 

 haar herstel (verwijdering van de voorlopige aanaarding, verbinding, definitieve aanaarding, 
herstel en manoeuvre) na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de 
installatie. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  
 

  De vraag komt van de DNB 
 

Termijn: 
 
Termijn voor de regularisering door de 
DNG volgens de voorschriften van de 
DNB 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E026 
 
 
Benaming: 
 
Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet 
(art. 116 RTDE) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk  
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te 
stellen.  Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te 
schorsen. 
 

Deze prestatie omvat 

 de onderbreking van de bovengrondse aftakking (manoeuvre, ...) 

 haar herstel na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  
 

  De vraag komt van de DNB 
 

Termijn: 
 
Termijn voor de regularisering door de 
DNG volgens de voorschriften van de 
DNB 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 
 
 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E027 
 
 
Benaming: 
 
Afkoppeling/verbinding met bovengronds net of klok   

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de verbinding of herverbinding van de aansluitingskabel met het bovengrondse net, en in de 
meetkoffer 
 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 
 
 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E030 
 
 
Benaming: 
 
Versterking van aftakking  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie betreft uitsluitend de vervanging van de aftakkingskabel nadat de netgebruiker 
gevraagd heeft het vermogen te vermeerderen en indien de bestaande aftakking niet volstaat.  
 Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking.  
De prestatie omvat  

 de levering en plaatsing van de aftakkingskabel  
o op de volledige lengte op openbaar domein  
o en op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein.   

De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse 
installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van 
wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de 
DNB. 

 De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw door een erkend orgaan. 

 Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de 
netgebruiker geleverd en geplaatst. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
vereiste toelatingen of volgens de 
termijn van de offerte (als werken aan 
het net nodig zijn). 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Versterking van de 
veiligheidsvermogensschakelaar en 
eventueel van de meter 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E032 
 
Benaming: 
 
Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en 
plaatsing van een voorlopige meter   
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verbinding van de voorlopige aftakkingskabel met het bovengrondse net 

 de plaatsing van de voorlopige meter 

 de indienststelling 

 verwijdering van de voorlopige aftakking en de voorlopige meter 
De aftakking is alleen bovengronds beschikbaar. 
De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de 
aansluiting . 

Vanaf de 13
de

 maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen 

en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de 
kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T’. 
Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € 
per kVA vanaf de eerste toegekende kVA. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie en 
terbeschikkingstelling van een koffer voor de meter. De kast wordt geplaatst volgens de 
voorschriften van de DNB.  

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

 De aanvrager levert de aftakkingskabel volgens de voorschriften van de DNB en krijgt hem 
na de werken terug. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 
van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 
leverancier  

Termijn: 
21 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
Synergrid C1/106 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een voorlopige meter 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E033 
 
Benaming: 
Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel met 
voorlopige meter  

Prijs (excl. btw): 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Stuk 

beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De 
geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief 
Deze prestatie omvat  

 de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 
25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor 
de voeding van het nieuwe gebouw. 

 de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter  

 de indienststelling 
De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de 
aansluiting . 

Vanaf de 13
de

 maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen 

en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de 
kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T’. 
Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € 
per kVA vanaf de eerste toegekende kVA. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

  De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB 
(max. 3 m van de voordeur/garage). 

 De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse 
installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van 
wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de 
DNB 

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

Hoe aanvragen? 
  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 

NCC 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 
leverancier  

Termijn: 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
vereiste toelatingen of volgens de 
termijn van de offerte (als werken aan 
het net nodig zijn). 

Referentie technische voorschriften: 
Synergrid C1/106 beschikbaar op de 
website  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E034  
Benaming: 
 
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een definitieve meter en omvat  
 

 de plaatsing van de meter 

 de levering en plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaar 

 de realisatie van de verbinding met de door de DNG geleverde en geplaatste afschakelbare 
aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank.  
 
Een voorlopige meter is altijd van het type met enkelvoudig tarief. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie  

 De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/106 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 Fiche nr. E035 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 de verwijdering van de voorlopige meter 

 de plaatsing van de definitieve meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe intermediaire module voor de bekabeling van het 
relais voor de afstandsbediening en de veiligheidsvermogensschakelaar 

 de verbinding met de door de aanvrager geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

  de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie  

 De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E036 
 
Benaming: 
 
Aansluiting op definitieve kabel met voorlopige meter 
op definitieve plaats  

Prijs (excl. btw): 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Stuk 

beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De 
geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief 
Deze prestatie omvat  

 de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 
25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor 
de voeding van het nieuwe gebouw. 

 de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter  

 de indienststelling 
De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de 
aansluiting . 

Vanaf de 13
de

 maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen 

en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de 
kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T’. 
Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 16,15 € 
per kVA vanaf de eerste toegekende kVA. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

 De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB 
(max. 3 m van de voordeur/garage). 

 De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse 
installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van 
wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de 
DNB 

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

Hoe aanvragen? 
  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 

NCC 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 
leverancier  

Termijn: 
21 werkdagen na de ontvangst van alle 
vereiste toelatingen of volgens de 
termijn van de offerte (als werken aan 
het net nodig zijn). 

Referentie technische voorschriften: 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E038 
 

  
Benaming: 
 
Forfait fooraansluiting < of = 100 A 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit is een prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen 
meter is. 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de plaatsing van de foorkast en haar aansluiting op het net 

 de indienststelling, exclusief dienst voor fooraansluitingen 
 
Het ter beschikking gestelde vermogen is forfaitair en wordt bepaald door het kaliber van de 
vermogensschakelaar van het stopcontact van de fooraansluiting. 
 

   De terbeschikkingstelling van vermogen is inbegrepen in het forfait. 
 
Deze prestatie omvat niet het toe te voegen forfait voor het verbruik (kWh). 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte  

Termijn: 
 
10 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E040 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een type van meter door een ander 
type 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften 
van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 

Indien de plaatsing van de nieuwe koffer onmogelijk is, zal de plaatsing van de meter gescheiden 
zijn van het eventuele relais voor de afstandsbediening. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E041 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een meter door een budgetmeter (op 
verzoek van de DNB) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking  

 de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 Fiche nr. E042 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor 
een niet beschermde klant met betaalachterstand) 
 

Prijs (incl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking  

 de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E043 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor 
een beschermde klant met betaalachterstand) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking  

 de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E044 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een meter na door de DNG 
veroorzaakte schade 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC 

 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie)  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E045 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een budgetmeter na door de DNG 
veroorzaakte schade 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 De vervanging van de meter, de voorafbetalingsmodule en de andere beschadigde elementen 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie)  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E046 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door 
de DNG veroorzaakte schade 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de vermogensschakelaar 

 de herverbinding van de bekabeling 

 de indienststelling 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC  

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie)  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E047 
 

  
Benaming: 
 
Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na 
door de DNG veroorzaakte schade 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de vermogensschakelaar 

 de herverbinding van de bekabeling 

 de indienststelling 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie)  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E070 

 
Benaming: 
 
Versterking van de elektriciteitsmeter door de regeling 
van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 
Het aan de versterking gekoppelde bijkomende vermogen is niet in dit forfait inbegrepen en wordt 
gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. 
 
Afhankelijk van het gevraagde vermogen is het mogelijk dat het kaliber van de aftakking niet 
volstaat, zodat de aftakking versterkt moet worden. Deze eventuele versterking is niet in dit forfait 
inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term A. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door 
een erkend orgaan. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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Fiche nr. E071 
 

  
Benaming: 
 
Verzwakking van de elektriciteitsmeter door de regeling 
van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 
 

De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E072 
Benaming: 
 
Versterking van de bestaande elektriciteitsmeter door 
vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar 

 de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 
De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de 
gevraagde bijkomende kVA's. 
 
Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs 
van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door 
een erkend orgaan. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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Fiche nr. E073 

 
Benaming: 
 
Verzwakking van de bestaande elektriciteitsmeter door 
vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar 

 de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 

De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E074 
Benaming: 
 
Versterking van de elektriciteitsmeter met vervanging 
van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar 

 het plaatsen van een nieuwe meetmodule 

 de update van de gegevensbank  
 
De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de 
gevraagde bijkomende kVA's. 
 
Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs 
van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 

 De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen 
door een erkend orgaan. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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 Fiche nr. E075 

 
Benaming: 
 
Verzwakking van de elektriciteitsmeter met vervanging 
van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar 

 het plaatsen van een nieuwe meetmodule 

 de update van de gegevensbank  
 

De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E076 

 
Benaming: 
 
Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar 

 het plaatsen van een nieuwe meetmodule 

 de update van de gegevensbank  
 

De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de 
gevraagde bijkomende kVA's. 
 
Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs 
van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 De goedkeuring voor het gevraagde vermeerderde vermogen door een erkend orgaan. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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Fiche nr. E090 
Benaming: 
 
Verplaatsing van de meetgroep met levering van 
materieel 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. 
Ze omvat: 

 verwijdering van de bestaande meetmodule 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule 

  de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd 

 de update van de gegevensbank 

 de indienststelling 
De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs 
inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. 
Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-
bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement 
aangerekend. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de 
nieuwe kolom ten laste van de aanvrager. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Verbinding met de kolom in het geval 
van een bovengrondse aansluiting 
Indien nodig verplaatsing van de 
aftakking 
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Fiche nr. E091 
Benaming: 
 
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van 
materieel 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. 
Ze omvat: 

 verwijdering van de bestaande meetmodule 

 de verplaatsing van de bestaande meetmodule 

  de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 
De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs 
inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. 
Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-
bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement 
aangerekend. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de 
nieuwe kolom ten laste van de aanvrager. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Verbinding met de kolom in het geval 
van een bovengrondse aansluiting 
Indien nodig verplaatsing van de 
aftakking 
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Fiche nr. E100 

 
Benaming: 
 
Verwijdering van de meetgroep (behalve als ze de 
laatste is) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 Verwijdering van de meetgroep 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het leveringspunt blijft verbonden met het net 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E101 

 
Benaming: 
 
Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en 
wegname van de bovengrondse aansluiting 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de meetgroep 

 de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier (aangetekend te verzenden door 
de eigenaar van het gebouw)  

 
 

  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 
leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E102 

 
Benaming: 
 
Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en 
wegname van de ondergrondse aansluiting 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de grondwerken 

 de verwijdering van de meetgroep 

 de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier (aangetekend te verzenden door 
de eigenaar van het gebouw)  

 
 

  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 
leverancier  

Termijn: 
 
21 werkdagen na de ontvangst van de 
vereiste toelatingen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E110 

 
Benaming: 
 
Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de plaatsing van de meetmodule 

 de aansluiting van de bekabeling  

 de test van de werkingslogica van de kwaliteitscontrole en van de tarieven 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een 
droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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 Fiche nr. E111 

 
Benaming: 
 
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw 
toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 
toegangspunten) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat 

 de plaatsing van de meetmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 
Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs 
van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

 De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 Installatie van de hoofdschakelaar 250 A vanaf het 3de toegangspunt 

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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Fiche nr. E112 
 
Benaming: 
 
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw 
toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat 

 de plaatsing van de meetmodule 

 de verbinding met de afschakelbare aansluiting  

 de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van 
de DNB geplaatst is 

 de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 
Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs 
van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

 De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de 
meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een 
leveringscontract voor het toegangspunt. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig versterking van de 
aftakking 
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Fiche nr. E120 

 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een kast voor meting en 
verbinding (afstand > 25 m) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Wanneer het gebouw meer dan 25 m verwijderd is van het openbare domein waar het net zich 
bevindt, moet de meter in een koffer of kast aan de grens van het eigendom geplaatst worden.  
Deze prestatie omvat  
 

 de uitvoering van de grondwerken die nodig zijn voor de plaatsing en de aansluiting van de 
kast 

 de levering en plaatsing van de kast, 

 de levering van krimpkousen  
 
Dit supplement wordt als aanvulling op de aftakking gefactureerd. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E121 
 
Benaming: 
 
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA 
bij de klant) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de programmering van de teller indien hij uitgerust in voor het uitzenden van impulsen 

 de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen  
 
Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de 
vervanging is niet in de prijs inbegrepen. 
 
De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs 
inbegrepen. 
Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens 
prijsbestek. 
 

De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk 
is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften 
van de DNB 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Termijn volgens offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig vervanging van de meter 
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Fiche nr. E122 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van sokkel voor kast 25S60 
(zonder verplaatsing van de meter) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 alleen de levering en plaatsing van een koffer 25S60. Dit werk is normaal voor rekening van 
de DNG. 

 
Dit supplement wordt gefactureerd als aanvulling op de aftakking of op elke prestatie op de 
meetgroep die de vervanging van de koffer vereist. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van een werkzone op maximum 3 m van de voordeur/garage voor de installatie van de 
koffer of volgens de voorschriften van de DNB. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de 
uitvoering 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking of het werk aan de meetgroep 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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 Fiche nr. E123 
 
 
Benaming: 
 
Levering van een afschakelbare aansluiting III + N 125 
A (indien niet door de DNG geleverd) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving :            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering van het materieel in het kader van een andere prestatie op de meetgroep. De 
verplaatsing is inbegrepen in de andere prestatie. De levering en de plaatsing van dit 
materieel is normaal voor rekening van de DNG. 

 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de 
uitvoering  

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met het 
werk aan de meetgroep 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Andere prestatie op de meetgroep 
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 Fiche nr. E124 

 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van het aansluitblok 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en de plaatsing van een verzegelde koffer voor een dispersie naar verscheidene 
aparte meters. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. 
 
Dit is een supplement bij het standaard barema TAMD wanneer een bestaand gebouw verbouwd 
wordt tot verscheidene woningen. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de 
uitvoering  

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met het 
werk aan de meetgroep 
of de aftakking 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Andere prestatie op de meetgroep of de 
aftakking 
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Fiche nr. E125 

 
Benaming: 
 
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor 
overgang naar tweevoudig uurtarief  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de overgang van drievoudig naar tweevoudig uurtarief 

 de update van de gegevensbank 
 
Ze omvat geen eventuele aanpassing van het ter beschikking gestelde vermogen 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte 

Termijn: 
 
15 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E126 

 
Benaming: 
 
Plaatsing voorkeurscontact 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de plaatsing van een potentiaalvrij voorkeurscontact in het relais van de afstandsbediening 

 de verbinding met de kabel van de installatie van de DNG 
 
Als de prestatie gevraagd wordt in het kader van de plaatsing van een nieuwe meter, de 
vervanging of de verplaatsing van een meter, is de plaatsing van het voorkeurscontact inbegrepen 
in de prijs van deze prestaties. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
  

Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E127 

 
Benaming: 
 
Vervanging zekering door vermogensschakelaar 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de zekeringenplaat 

 de levering en plaatsing van een nieuwe gelijkaardige beveiligingsvermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 
De vermeerdering van het vermogen boven 9,2 kVA (art 67 RTDE) wordt gefactureerd als 
supplement, evenredig met het aantal gevraagde bijkomende kVA's.  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie indien ze versterkt is.  
 

 Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare 
aansluiting) voor de meter.  Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de 
voorschriften van de DNB. 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E128 

 
Benaming: 
 
Vervanging defecte zekering (bestaande kast) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de vervanging van de zekering 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte  

Termijn: 
 
Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie 
defect) 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E129 
 
 
Benaming: 
 
Aansluiting van de verbindingskabel van de installatie 
van de klant op de meter 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie wordt vooral aangerekend bij de renovatie van de binneninstallatie van de DNG. 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de aansluiting van de verbindingskabel tussen de meetkoffer en de dispersiekoffer van de 
DNG. 

 
Voor deze prestatie is geen levering van materieel voorzien. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De verbindingskabel wordt geplaatst met een overschot van 1 m tegenover de voor de meetkoffer 
voorziene plaats.  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E135 
 
 
Benaming: 
 
Verificatie van een meter: ter plekke 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving              arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de controle ter plekke van de goede werking van de meter (traject bekabeling, plaatsing, 
realisatie). 

 een eenvoudige controle om vast te stelling of de meter geen vals verbruik registreert en de 
registers normaal draaien.   

 de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E136 
 
 
Benaming: 
 
IJking van een meter: controle in serie 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, 
realisatie) 

 de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om 
gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen 
controleren. 

 de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E137 
 
 
Benaming: 
 
Vervanging van de zegels na een verbreking van door 
de DNB aangebrachte zegels 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de vaststelling van de verbreking van de zegels 

 de plaatsing van nieuwe zegels. 
 
Niet van toepassing bij het verbreken van het zegel van de constructuur wanneer de meter 
gewijzigd moet worden. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte:  telefonisch bij NCC 

 

Termijn: 
 
5 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E140 
 
 
Benaming: 
 
Verwijdering begrenzer 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verwijdering van de vermogensbegrenzer 

 zijn vervanging door een vermogensschakelaar van normaal kaliber, met inbegrip van de 
levering van de vermogensschakelaar 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC  

  

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E141 
 
 
Benaming: 
 
Verwijdering van de begrenzer van een budgetmeter 
voor een beschermde klant 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de deactivering van de begrenzerfunctie van de budgetmeter  

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
  

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E142 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een budgetmeter in budgetmodus 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de arbeid voor de initialisering of herinitialisering van de budgetmeter 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 

Fiche nr. E143 
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Benaming: 
 
Activering van een budgetmeter in tweevoudig 
urentarief 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de activering ter plekke van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E144 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de activering ter plekke van een budgetmeter in enkelvoudig uurtarief 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E145 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een meter met twee kwadranten in 
tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uren 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E146 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een meter met twee kwadranten in 
tweevoudig urentarief (met verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de aansluiting van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met 
tweevoudig uurtarief 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E147 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een meter met twee kwadranten in 
enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank.  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uren  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E148 
 
 
Benaming: 
 
Activering van een meter met twee kwadranten in 
enkelvoudig tarief (met verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving             arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de afkoppeling van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met 
enkelvoudig uurtarief 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E149 
 
 
Benaming: 
 
Deactivering van een budgetmeter (zonder 
verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de 
aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: 
 

 ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de 
DNB 

 ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
De kaart is binnen de 24 uur 
beschikbaar op het kantoor van de DNB 
of wordt binnen de 3 werkdagen met de 
post bezorgd 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E150 
 
 
Benaming: 
 
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de deactivering van de meter bij de aanvrager  

 de update van de gegevensbank. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E151 
 
 
Benaming: 
 
Deactivering van een budgetmeter (zonder 
verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde 
klant 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de 
aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: 
 

 ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de 
DNB 

 ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
De kaart is binnen de 24 uur 
beschikbaar op het kantoor van de DNB 
of wordt binnen de 3 werkdagen met de 
post bezorgd 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

  

Fiche nr. E152 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor 
meetkast buiten gebouw 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw bij de aanvrager  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E161 
 
 
Benaming: 
 
IJking van een meter in laboratorium 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving               arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 verwijdering van de te controleren meter 

 het plaatsen van een vervangende meter 

 de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat  

 het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie 
van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium 

 de controle van de precisie van de meter in het laboratorium 

 als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de 
DNG en de terugplaatsing van de geteste meter 

 de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen voor de vervanging van 
de meter, plus de tijd in het laboratorium 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E190 
 
 
Benaming: 
 
Eerste indienststelling 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verificatie van het conformiteitsverslag van het erkende organisme 

 de eerste opening van de meetgroep 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 

 Goedkeuring door erkend organisme en toegang tot de installatie  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E191 
 
 
Benaming: 
 
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de opening van een meetgroep voor de toegang tot het energienet  

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E192 
 
 
Benaming: 
 
Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de sluiting van de meetgroep 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E193 
 
 
Benaming: 
 
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene 
toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de gelijktijdige opening van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit  

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E194 
 
 
Benaming: 
 
Gelijktijdige afsluiting (Move Out) van verscheidene 
toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de gelijktijdige afsluiting van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit 

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E195 
 
 
Benaming: 
 
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-
energie (elektriciteit - gas) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de gelijktijdige opening van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas)  

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E196 
 
 
Benaming: 
 
Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) 
multi-energie (elektriciteit - gas) 
 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de gelijktijdige afsluiting van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas)  

 de update van de gegevensbank. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E197 
 
 
Benaming: 
 
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier 

 de onderbreking binnen het gebouw, aan de meetgroep 

 het herstel van de meetgroep  

 het administratieve beheer van de onderbreking 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
5 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E198 
 
 
Benaming: 
 
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de 
installaties (inclusief grondwerken en herstel) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier 

 de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de bovengrondse of 
ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, 
voorlopige aanaarding)  

 het latere herstel hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (opbreken van het 
voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre)  

 het administratieve beheer van de onderbreking 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
5 werkdagen voor een bovengrondse 
aftakking 
 
5 werkdagen na de ontvangst van de 
toelatingen voor een ondergrondse 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E199 
 
 
Benaming: 
 
Opening na een herstel  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
Niet 

beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het herstel van de toegang tot het net  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
2 werkdagen voor een herstel aan de 
meter of een bovengrondse aftakking 
 
5 werkdagen na de ontvangst van de 
toelatingen voor een herstel op de 
ondergrondse aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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 Fiche nr. E220 
 
 
Benaming: 
 
Nutteloze verplaatsing 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving       arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent 
van de DNB. 

 
Ze is met name van toepassing 

 wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) 

 wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Fiche nr. E222 
 
 
Benaming: 
 
 
Fraude (PV) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving       arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. 
 
Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk wordt berekend. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 Fiche nr. E223 
 
 
Benaming: 
 
Herfactureringskosten 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving         arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve 
informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...)  

 de verzendingskosten 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uren 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E224 
 
 
Benaming: 
 
Technisch bezoek op verzoek van de DNG 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische 
vragen te antwoorden.  

 
Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Analyse van de al verzonden documenten.  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E226 
 
 
Benaming: 
 
Annulering van een administratieve prestatie van de 
openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uren 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E227 
 
 
Benaming: 
 
Annulering van een administratieve prestatie van de 
openbare dienstverplichting met verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving          arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uren 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E229 
 
 
Benaming: 
 
Administratieve prestatie van de openbare 
dienstverplichting met verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de 
gegevens 

 het opstellen van een hervattingsformulier bij de DNG 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
10 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E231 
 
 
Benaming: 
 
Administratieve prestatie van de openbare 
dienstverplichting zonder verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de 
gegevens. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
10 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E265 
 
 
Benaming: 
 
Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150² Alu 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat             
 

 de levering en de plaatsing van een volledige zekeringenrail LS op een bord LS in de 
distributiecabine.   

 de levering en het maken van de eindaansluiting van de LS-kabel die op de rail moet worden 
aangesloten. 

 
Als het bord al volledig is, wordt de toevoeging van een nieuw bord niet gefactureerd.  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Aanvraag van een aftakking Trans LS 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

 Fiche nr. E266 
 
 
Benaming: 
 
 
Aansluiting 1 x 4 x 150² ALU LS 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
stuk 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en het maken van de aansluiting (verbinding of eindaansluiting) voor een LS-
kabel.   
 
Deze prestatie wordt aan elk uiteinde van de kabel uitgevoerd, dus normaal tweemaal, en per 
uiteinde gefactureerd. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Aanvraag van een aftakking Trans LS 
 

 
 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E280 
 
 
Benaming: 
 
Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en de plaatsing van een meter netkabel die niet in de forfaits inbegrepen is en 
nodig is voor de uitvoering van de aftakking.  

 
De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Aanvraag voor aftakking  

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E281 
 
 
Benaming: 
 
Aansluitingskabel 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een meter aansluitingskabel  
 
 
De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Door de DNG uit te voeren werken in het kader van de verplichte bijbehorende prestaties 
 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E300 
 
 
Benaming: 
 
Sleuf voor 1 kabel 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving     arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, 

 de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel 

 de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek 
met de bestaande bestrating. 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie omvat geen boringen. 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, of bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E301 
 

 
Benaming: 
 
Sleuf voor 2 kabels 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving     arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating 

 de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels 

 de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk 
identiek met de bestaande bestrating 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie omvat geen boringen. 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, of bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E302 
 
 
Benaming: 
 
Boring 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie 
van de boormachine 

 de realisatie van een meter boring 

 de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn 
(in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk). 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E310 
 
 
Benaming: 
 
Plaatsing koker in open sleuf 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving     arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm 
in een al geopende sleuf. 

 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Grondwerken op privaat domein volgens de voorschriften van de DNB 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, of bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 

 



  ORES (Voeren) 2015 

Fiche nr. E311 
 
 
Benaming: 
 
Opbreken + herstel voetpad 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m² 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het opbreken van de bestaande bestrating 

 de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating 
 
Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige 
vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privaat domein 
de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



  ORES (Voeren) 2015 

 

Fiche nr. E312 
 
 
Benaming: 
 
Graafwerken en aanaarding  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m³ 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een greppel op privaat domein om toegang te krijgen tot een keldermuur en 
hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting 
veranderen of op de grens van het eigendom  

 de aanaarding met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. 
 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
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Fiche nr. E313 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een meter bijkomende kabel 
met grondwerken, buiten woonzone  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7u30 en 
15u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar  

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid            materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein buiten woonzone  

 de levering en de plaatsing van de kabel 

 de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond  
 
Deze prestatie omvat geen eventuele boringen. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privaat domein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, of bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
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Productbeschrijving nr. E015 
 
Benaming: 
 
Verplaatsing van aftakking zonder 
verwijdering of wegname cabines, kabels, 
...) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:    arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, 

 de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe 
kabels op het bestaande net, 

 de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen 

 de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, 

 de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling 
vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de 
meetgroep 

 bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur)  
 

De afkoppeling van de oude aansluiting op het net is niet in dit forfait inbegrepen maar 
is verplicht als de cabine niet door een andere DNG overgenomen wordt. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  

 Installatie van een nieuwe cabine, goedkeuring door erkend organisme 

 Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun 
bekabeling naar de meetplaat 

 Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model 
van de sleuf en het traject. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Afschaffing van de oude aansluiting 
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Productbeschrijving nr. E022 
 
Benaming: 
 
Definitieve afschaffing van de aftakking 
zonder verwijdering 
 

Prijs (excl. btw): 

 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie betreft de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel.  
 
Ze omvat 
 

 de grondwerken 

 de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel 

 de update van de gegevensbank.  
 
De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Niet 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
De verplichte verwijdering van de meter 
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Productbeschrijving nr. E037 
Benaming: 
 
Aansluiting voorlopige MS-cabine 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Wanneer de definitieve cabine niet gebouwd kan worden voor er vermogen wordt 
afgenomen, kan een voorlopige cabine nodig zijn.   
 
Deze prestatie omvat 

 de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, 

 de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe 
kabels op het bestaande net, 

 de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen 

 de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, 

 de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling 
vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de 
meetgroep 

 bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur) 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 Installatie van een voorlopige cabine, haar goedkeuring door erkend organisme 

 Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun 
bekabeling naar de meetplaat 

 Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model 
van de sleuf en het traject. 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische 
voorschriften: 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E050 
Benaming: 
 
Vervanging van een normale meetgroep door 
een meetgroep met telelezing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep met telelezing 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E051 
Benaming: 
 
Vervanging van een meetgroep ferraris 
door een elektronische meetgroep  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe elektronische meetgroep: 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E052 
 
Benaming: 
 
Vervanging van een meetgroep voor 
tariefwijziging 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep:  

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E053 
 
Benaming: 
 
Vervanging van klassieke meter door een 
meter met 4 kwadranten in post P < 2,5 
MVA 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep:  

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E054 
 
Benaming: 
 
Vervanging van klassieke meter door een 
meter met 4 kwadranten in post P > 2,5 
MVA 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep:  

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E055 
Benaming: 
 
Vervanging van klassieke meter door een 
meter met 4 kwadranten in cabine met 
telelezing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep:  

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 
Als de telelezing een klassieke telefoonlijn vereist, zijn de installatiekosten niet 
inbegrepen in de prijs en zijn ze het voorwerp van een door de telefoonoperator 
opgesteld supplement. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 

 Indien nodig installatie van de klassieke telefoonlijn 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E056 
Benaming: 
 
Vervanging van een klassieke meter door 
een meter met 4 kwadranten in cabine 
zonder telelezing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de 
voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering 
van het vermogen. 
 
Deze prestatie omvat 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep:  

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank. 
 
Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB 
de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de 
prestatie spanningvrij te maken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 

 Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E057 
 
Benaming: 
 
Plaatsing van een telefoonlijn voor 
telelezing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
 

Tussen 7.30 en 
15.30 uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 

Kosten van de 
telefoonoperat

or 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
De technische voorschriften en de prijs van de prestatie worden door de 
telefoonoperator bepaald.  
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Volgens de voorschriften van de telefoonoperator 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
De termijn wordt voorgesteld door de 
telefoonoperator 
 

Referentie technische voorschriften: 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Vervanging van een meter door een 
meter met telelezing 

 
 
 
 
 
 

Productbeschrijving nr. E058 
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Benaming: 
 
Vervanging van meter na schade 
veroorzaakt door de DNG MS indien 
P<1000 kVA 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie 
defect) 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 

 
 
 
 

Productbeschrijving nr. E059 
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Benaming: 
 
Vervanging van meter na schade 
veroorzaakt door de DNG MS indien P<10 
MVA 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie 
defect) 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 

 
 
 
 
 

Productbeschrijving nr. E060 
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Benaming: 
 
Vervanging van meter na schade 
veroorzaakt door de DNG MS indien P<20 
MVA 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
15 werkdagen (zonder reparatie 
defect) 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 

 
 
 
 

Productbeschrijving nr. E061 
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Benaming: 
 
Vervanging van stroomtransformator na 
schade veroorzaakt door de klant (op 
uitdrukkelijk verzoek van de DNG) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de stroomtransformator 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
Volgens de beschikbaarheid in het 
magazijn van de DNB of leverancier 
 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E062 
 
Benaming: 
 
Vervanging van spanningstransformator na 
schade veroorzaakt door de klant (op 
uitdrukkelijk verzoek van de DNG) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de vervanging van de stroomtransformator 

 de aansluiting van de bekabeling  
 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 

 de administratieve behandeling 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
Volgens de beschikbaarheid in het 
magazijn van de DNB of leverancier 
 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E080 
 
Benaming: 
 
Vermindering van het MS-vermogen 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme 

 de verificatie van de meting 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 
 

De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet 
terugbetaald. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Beschikken over de goedkeuring van de regeling van veiligheidsvermogensschakelaar 
door een erkend organisme  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische 
voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E095 
 
Benaming: 
 
Verplaatsing meter 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. 
Ze omvat: 

 verwijdering van de bestaande meter 

 de levering en plaatsing van de nieuwe meter 

  de aansluiting van de bekabeling  

 de update van de gegevensbank 

 de indienststelling 
 
De plaats van de meter moet worden door de DNB. 
Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de aftakking vereist, wordt 
de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien 
niet aanwezig. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
Voorschriften van de DNB 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig verplaatsing van de 
aftakking 
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Productbeschrijving nr. E113 
 
 
Benaming: 
 
Plaatsing van een bijkomende meter voor 
een nieuw toegangspunt  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter en omvat 
 

 de plaatsing van de meetgroep 

 de bekabeling 

 de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de 
specificaties van de DNB geplaatst is 

 de indienststelling 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E160 
 
 
Benaming: 
 
IJking van een meter MS ter plekke 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:          arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, 
plaatsing, realisatie) 

 de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) 
om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te 
kunnen controleren. 

 de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E161 
 
Benaming: 
 
IJking van een meter op bank 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:               arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 verwijdering van de te controleren meter 

 het plaatsen van een vervangende meter 

 de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat  
 het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst 

Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium 

 de controle van de precisie van de meter in het laboratorium 

 als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter 
bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter 

 de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
15 werkdagen voor de vervanging van de 
meter, plus de tijd in het laboratorium 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E162 
 
Benaming: 
 
Terbeschikkingstelling van impulsen voor 
meting 
(geen verandering van meter) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 en 
15.30 uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet  
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
In deze prestatie is de meter uitgerust voor het uitzenden van impulsen en mag hij niet gewijzigd 
worden. Ze omvat: 
 

 de programmering van de meter  

 de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen  
 
De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs 
inbegrepen. 
Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens 
prijsbestek. 
 
De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk 
is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. 

Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de 
vervanging is niet in de prijs inbegrepen. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften 
van de DNB 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier  

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Indien nodig, vervanging van de meter. 
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Productbeschrijving nr. E163 

 
Benaming: 
 
Vervanging defecte zekering (bestaande 
kast) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de vervanging van de zekering 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte  

Termijn: 
 
Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie 
defect)  
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E164 
 
 
Benaming: 
 
Levering van stroomtransformator door de DNB 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering van het materieel aan de DNG 
 
De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de 
uitvoering  

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E165 
 
 
Benaming: 
 
Levering van stroomtransformator door de 
DNB 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering van het materieel aan de DNG 
 
De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de 
uitvoering  

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 
Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E166 
 
 
Benaming: 
 
Realisatie van de verbinding (uitsluitend 
=> zonder grondwerken) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set van 3 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 
fasen 

 het maken van de verbinding. 
 

Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Grondwerken op privédomein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E167 
 
 
Benaming: 
 
Realisatie van een eindaansluiting in 
gebouw 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set van 3  
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op 
de 3 fasen 

 het maken van de eindaansluiting.  
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Plaatsing van de kabel 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte  

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E168 
 
 
Benaming: 
 
Realisatie van een eindaansluiting buiten 
gebouw 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set van 3 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een 
bovengronds net) en omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op 
de 3 fasen 

 de arbeid  voor het maken van de eindaansluiting. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Plaatsing van de kabel 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte  

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E180 
 
 
Benaming: 
 
Lokalisatie van een kabel op privédomein 
zonder interventie LABO-vrachtwagen 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het opsporen van de kabel met het traceringsapparaat, bediend door een technicus 

 het vinden van de kabel op het terrein 
 
Deze prestatie omvat geen grondwerken. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E181 
 
 
Benaming: 
 
Lokalisatie van kabeldefect op de 
installatie van de DNG 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait van 3 uur 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de interventie van een laboratoriumvrachtwagen gedurende een forfaitaire 
periode van 3 uur, verplaatsing inbegrepen, voor het zoeken van het kabeldefect 

 de mededeling van het resultaat van de opzoeking aan de aanvrager 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De manoeuvres voor de terbeschikkingstelling van de elektronische apparatuur wordt 
uitgevoerd voor de komst van onze technicus, die geen manoeuvres mag uitvoeren.  
De elektricien van de DNG moet tijdens de interventie van de laboratoriumvrachtwagen 
ter plekke aanwezig zijn. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC om het aanvraagformulier voor de 
interventie te verkrijgen 

 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
? 
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Productbeschrijving nr. E182 
 
 
Benaming: 
 
Supplement voor lokalisatie van 
kabeldefect op de installatie van de DNG, 
per uur na het forfait van 3 uur 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait per uur  
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de bijkomende interventietijd van de laboratoriumvrachtwagen voor het zoeken 
van het kabeldefect na de forfaitaire periode van 3 uur 

 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Neen. De voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de interventie begint. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Prestatie gaat samen met het verzoek 
om een kabeldefect te lokaliseren 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E183 
 
 
Benaming: 
 
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor 
gedecentraliseerde productie (in 
laboratorium) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait  

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de regeling van de beveiliging in het laboratorium 

 de administratieve behandeling 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E184 
 
 
Benaming: 
 
Regeling van de ontkoppelingsbeveiliging 
voor gedecentraliseerde productie (ter 
plekke) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait  
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de regeling van de beveiliging ter plekke 

 de administratieve behandeling 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E185 
 
 
Benaming: 
 
Manoeuvre op verzoek van de DNG 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verplaatsing en de arbeid  van de agenten van de DNB voor de uitvoering van 
schakelingen in de cabine 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Van 24 tot 48 uren 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E186 
 
 
Benaming: 
 
Opening en sluiting deuren cabine op 
verzoek van de klant 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:          arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verplaatsing en de arbeid  van de agenten van de DNB voor het 
openen/sluiten van de deur 

 
Deze prestatie kan tijdens of buiten de normale diensturen uitgevoerd worden. In het 
laatste geval wordt een supplement aangerekend. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij 

NCC 
 

Termijn: 
 
Van 24 tot 48 uren 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E187 
 
 
Benaming: 
 
Vervanging van de zegels na een verbreking van 
de zegels MS 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de vaststelling van de verbreking van de zegels 

 de plaatsing van nieuwe zegels. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De toegang tot de werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC 

 

Termijn: 
 
5 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E188 
Onderwerp: 
 
Vast bedrag voor reserveringsannulatie 
(term A) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0%-21% 

Tussen 7u30 
en 15u30 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdagen 
of weekend 

Eenheid: 
Per stuk 
 

Beschikbaar Niet 
beschikbaar 

Niet 
Beschikbaar 

Beschrijving:            mankracht          materiaal          verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 13u administratief werk door de financiële diensten, het BOT en de CFO: 
 
1. Financiën: (creditnota, verwerking) 

 
2. BOT: (communicatie, follow-up van producenten in de wacht, 

administratief beheer (Lopex…) ….) 
 

3. CFO: databankbeheer, wijzigingen in ProEle, follow-up van de wachtrij…) 
 
 
 

Voorbereidende werken die uitgevoerd moeten worden door de GDN:  
 
neen 

Aanvraagwijze? 
 

  Mondelinge aanvraag met offerte: 
telefonisch aan het NCC (contact 
center)  

 
  Schriftelijke aanvraag met offerte: via 

de website van Ores of door middel 
van de verzending van een formulier 
dat opgevraagd kan worden bij het 
NCC of gedownload kan worden op 
de website van Ores 

 
  Aanvraag zonder offerte   

Termijn: 
 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/113, beschikbaar op de 
website van Ores 

Verplichte bijhorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E190 
 
 
Benaming: 
 
Eerste indienststelling van een nieuw 
toegangspunt 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme 

 de eerste opening van de meetgroep 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract 
beschikken  

 Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan  
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
3 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E210 
 
 
Benaming: 
 
Indienststelling cabine klant (voor 
scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met 
nieuwe aansluiting 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 
uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 

 de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme 

 de indienststelling van de cabine voor toegang tot het energienet  
 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:   
 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier en een 
aansluitingscontract beschikken  

 Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
3 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E211 
 
 
Benaming: 
 
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor 
scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig 
met nieuwe aansluiting 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de buitenbedrijfstelling van de cabine 

 de update van de gegevensbank 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
3 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
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Productbeschrijving nr. E212 
 
 
Benaming: 
 
Onderbreking van de cabine (inclusief herstel) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier 

 de onderbreking in de cabine  

 het latere herstel in de cabine  
 het administratieve beheer van de onderbreking 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
3 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E213 
 
Benaming: 
 
Onderbreking aan de aftakking zonder 
toegang tot de installaties (inclusief 
grondwerken en herstel) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier 

 de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de aftakking 
(manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding)  

 het latere herstel hoogte van de aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, 
aanaarding en manoeuvre)  

 het administratieve beheer van de onderbreking 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
 
5 werkdagen na de ontvangst van de 
toelatingen  

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E214 
 
 
Benaming: 
 
Indienststelling cabine na een herstel  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:          arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het herstel van de toegang tot het net  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 Over een correct leveringscontract met een leverancier en een 
aansluitingscontract beschikken  

 Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
3 werkdagen voor een herstel in cabine 
 
5 werkdagen na de ontvangst van de 
toelatingen voor een herstel op de 
ondergrondse aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

 Productbeschrijving nr. E221 
 
 
Benaming: 
 
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

 
beschikbaar 

Beschrijving:       arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de facturering van de arbeid  en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van 
de agent van de DNB. 

 
Ze is met name van toepassing 

 wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 
minuten) 

 wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 

 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
Geen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E222 
 
Benaming: 
 
 
Fraude (PV) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
Vrijgesteld 
Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:       arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. 
 
Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk berekend 
wordt. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
Geen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

 Productbeschrijving nr. E223 
 
Benaming: 
 
Herfactureringskosten 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:         arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve 
informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...)  

 de verzendingskosten 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
5 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E225 
 
Benaming: 
 
Technisch bezoek op verzoek van de DNG 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie bestaat in  
 

 de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische 
vragen te antwoorden.  

 
Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Analyse van de al verzonden documenten.  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
15 werkdagen 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E226 
 
 
Benaming: 
 
Annulering van een administratieve prestatie van 
de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uur 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E228 
 
 
Benaming: 
 
Annulering van een administratieve 
prestatie van de openbare 
dienstverplichting met verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:          arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taak van de annulering van de aanvraag. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 
 
 

Termijn: 
 
24 uur 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E230 
 
Benaming: 
 
Administratieve prestatie van de openbare 
dienstverplichting met verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de 
gegevens 

 de administratieve regularisatie bij de DNG 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
10 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van de DNB  

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E231 
 
 
Benaming: 
 
Administratieve prestatie van de openbare 
dienstverplichting zonder verplaatsing 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:           arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de 
gegevens. 

 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier 
 
 

Termijn: 
 
10 werkdagen 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C1/107 beschikbaar op de 
website van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

Productbeschrijving nr. E240 
 



ORES (Voeren) 2015 

Benaming: 
 
Levering en plaatsing van cel met 
differentieelbeveiliging (inclusief de 
telesignalisatie - bekabeling en 
indienststelling) 
 
POSTE DE TRANSFORMATION 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:       arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met 
een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de 
differentieelbeveiliging, 

 de werken voor de telesignalisatie, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests) 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E241 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van cel met lmax 
beveiliging (inclusief telesignalisatie - 
bekabeling en indienststelling) 
 
TRANSFORMATORPOST 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:        arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met 
een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de beveiliging tegen 
overbelasting, 

 de werken voor de telesignalisatie, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests) 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De werken in de cabine van de DNG. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E242 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een 
differentieelbeveiliging op bestaande cel 
(inclusief bekabeling en indienststelling) 
 
TRANSFORMATORPOST 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:        arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van 
de bestaande relais tegen overbelasting, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests) 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E243 
 
 
Benaming: 
 
Installatie van een meter 
 
TRANSFORMATORPOST 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:      arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en toepassing van het materieel voor de installatie van een meetcel in 
de transformatorpost 

 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E250 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing cel met 
differentieelbeveiliging (inclusief 
telesignalisatie, bekabeling en 
indienststelling) 
 
DISPERSIECABINE 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een 
vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, 

 de werken voor de telesignalisatie, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De werken in de cabine van de DNG. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E251 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van cel met lmax 
vermogensschakelaar (inclusief 
telesignalisatie - bekabeling en 
indienststelling) 
 
DISPERSIECABINE 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een 
vermogensschakelaar, aangestuurd door het relais van de beveiliging tegen 
overbelasting, 

 de werken voor de telesignalisatie, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De werken in de cabine van de DNG  
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E252 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een 
differentieelbeveiliging in dispersiecabine  
(inclusief bekabeling en indienststelling) 
 
DISPERSIECABINE 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van 
de bestaande relais tegen overbelasting, 

 de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), 

 de indienststelling (inclusief tests). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E260 
 
Benaming: 
 
Terbeschikkingstelling van impulsen voor 
meting 
 
 

CABINE KLANT 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
In deze prestatie moet de meter uitgerust zijn voor het uitzenden van impulsen, zo niet moet hij 
gewijzigd worden.  
Deze prestatie omvat 

 de programmering van de meter  

 de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen  
 
De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs 
inbegrepen. 
Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens 
prijsbestek. 
De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk 
is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken 
Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften 
van de DNB 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E261 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een set van 3 
stroomtransformatoren en 3 
spanningstransformatoren 
 
CABINE KLANT 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set van 2 x 3 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn 
meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de 
verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan 
de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren.  
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 
spanningstransformatoren volgens het RTDE 

 de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en 
spanningtransformatoren met de meetplaat. 

 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E262 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing 
differentieelbeveiliging op aankomstcel 
 
CABINE KLANT 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en de plaatsing van nieuw beveiligingsrelais op een bestaande 
vermogensschakelaar, 

 hun bekabeling en verbinding met de kast van de afstandsbediening, 

 de verbinding van de signalisatiekabel uit een netcabine, 

 de tests, 

 de indienststelling (max. 2 uur). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Plaatsing van een signalisatiekabel tussen de cabine van de klant en een 
distributiecabine. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een signalisatiekabel 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E263 
 
Benaming: 
 
Bekabelingswerken (verbinding 
stroomtransformator, 
spanningstransformator, meetplaat 
 

CABINE KLANT 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Kavel 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn 
meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de 
verbindingen met de meetplaat maken.  Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan 
de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren.   
 
Deze prestatie omvat 
 

 de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en 
spanningtransformatoren met de meetplaat. 

 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Levering en plaatsing van de 3 stroomtransformatoren en spanningstransformatoren 
volgens de vereisten van het RTDE. 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E264 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van een 
signalisatiekast, inclusief bekabeling 
 

CABINE KLANT 
 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Stuk 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van de signalisatiekast, 

 de interne bekabeling, 

 de verbinding met de signalisatiekabel. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E270 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing met grondwerken 
van 2 kabels PRC 240²+ signalisatie 
voorbij 400 m / m  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van 
de kabels 

 de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel 

 de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond  
 
boven de in het forfait voorziene 400 m  
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E271 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing met grondwerken 
van 2 kabels PRC 400² + signalisatie 
voorbij 400 m / m  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van 
de kabels 

 de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel 

 de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond  
 
boven de in het forfait voorziene 400 m  
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E272 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing met grondwerken 
van 3 kabels PRC 240² + signalisatie 
voorbij 400 m / m  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van 
de kabels 

 de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel 

 de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond  
 
boven de in het forfait voorziene 400 m  
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E273 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing met grondwerken 
van 3 kabels PRC 400² + signalisatie 
voorbij 400 m / m  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat  
 

 de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van 
de kabels 

 de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel 

 de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond  
 
boven de in het forfait voorziene 400 m  
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 

 
Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: 

op de website van de DNB of met 
de post, op bij NCC aan te vragen 
formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag 

door een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de website 
van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E274 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing bijkomende 
meters kabel (>10 m) 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

  de levering en de plaatsing van een meter bijkomende kabel (zonder 
kabelbedekking) op privédomein boven de in de forfaits voorziene hoeveelheden. 

 de grondwerken in volle grond. 
 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
De werkzone vrijmaken 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op 

de website van de DNB of met de 
post, op bij NCC aan te vragen 
formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag 

door een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de website 
van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

 

Productbeschrijving nr. E285 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing zonder 
grondwerken van een kabel 150² Alu 
PRC  
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 
eenpolige kabels PRC 150² Alu (zonder kabelbedekking). 

 
Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E286 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing zonder 
grondwerken van een kabel 240² Alu PRC  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 
eenpolige kabels PRC 240² Alu (zonder kabelbedekking). 

 
Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E287 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing zonder 
grondwerken van een kabel 400² Alu PRC  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 
eenpolige kabels PRC 400² Alu (zonder kabelbedekking). 

 
Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E288 
 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 
(14 vieraderig), indien samen met een 
vermogenskabel geplaatst  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het maken van een verbinding voor de transfer van informatie tussen de cabine van 
de DNG en een cabine van de DNB.  deze verbinding kan gebruikt worden voor de 
sturing van de beveiligingen (vermogensschakelaars) in elk van beide cabines, 
maar ook voor de transfer van meetinformatie. 

 de levering en plaatsing van een signalisatiekabel, samen met de vermogenskabel 
(PRC).  Indien dit niet het geval is, moet men grondwerken voor 1 kabel 
factureren. 

 
Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
vermogenskabel. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E289 
 
Benaming: 
 
Realisatie van de verbinding (uitsluitend 
=> zonder grondwerken) 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set de 3 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

 

Niet 
beschikbaar 

 
 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 
fasen, 

 het maken van de verbinding. 
 

Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Grondwerken op privédomein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
vermogenskabel. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E290 
 
 
Benaming: 
 
Realisatie van een eindaansluiting in 
gebouw 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set van 3  
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

 

Niet 
beschikbaar 

 
 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op 
de 3 fasen 

 het maken van de eindaansluiting.  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.  
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Plaatsing van de kabel 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
vermogenskabel. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E291 
 
 
Benaming: 
 
Realisatie van een eindaansluiting buiten 
gebouw 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Set de 3 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

 

Niet 
beschikbaar 

 
 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een 
bovengronds net) en omvat 
 

 de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op 
de 3 fasen 

 de arbeid  voor het maken van de eindaansluiting. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Plaatsing van de kabel 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
vermogenskabel. 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E292 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing zonder 
grondwerken van een kabel 630²Alu PRC  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7u30 
en 15u30 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15u30 en 
19u30 van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 
eenpolige kabels PRC 630² Alu (zonder bedekking). 

 
Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, of 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking. 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E293 
 
Benaming: 
 
Levering en plaatsing zonder 
grondwerken van een kabel met 
aardingseffect  

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven:  
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7u30 
en 15u30 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 7u30 
en 15u30 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 7u30 
en 15u30 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Eenheid: 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing op de bodem van een sleuf van een koperdraad zonder 
isolatie met een doorsnede van 35 mm² voor de plaatsing van de PRC-kabels. 

 
Deze prestatie omvat NIET de grondwerken. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Geen 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, of 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Volgens de offerte 

Referentie technische voorschriften: 
 
Synergrid C2/112 beschikbaar op de 
website van Synergrid 
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 

 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E300 
 
Benaming: 
 
Sleuf voor 1 kabel 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 en 
15.30 uur van 
maandag tot 
vrijdag 

Tussen 
15.30 en 
19.30 uur 
van 
maandag tot 
vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, 

 de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel 

 de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk 
identiek met de bestaande bestrating. 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie omvat geen boringen. 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op 
bij NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E301 
 

 
Benaming: 
 
Sleuf voor 2 kabels 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating, 

 de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels, 

 de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk 
identiek met de bestaande bestrating. 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie omvat geen boringen. 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E303 
 
Benaming: 
 
Boring 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de 
installatie van de boormachine. 

 de realisatie van een meter boring, 

 de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm.  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen 
nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk). 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E304 
 
Benaming: 
 
Forfait boring lengte 20 m 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
Forfait 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de 
installatie van de boormachine. 

 de realisatie van een boring op een lengte van 20 m, 

 de levering en plaatsing van een koker max. 110 mm met de lengte van de boring.  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen 
nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk). 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E305 
 
Benaming: 
 
Supplement voor boring lengte >20 m 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de realisatie van een meter boring, boven de in het forfait van 20 m inbegrepen 
lengte, 

 de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm.  
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 
Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen 
nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk). 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E310 
 
 
Benaming: 
 
Plaatsing koker in open sleuf 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 
7.30 en 
15.30 uur 
van 
maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:     arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm 
in een al geopende sleuf. 

 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Grondwerken op privédomein volgens de voorschriften van de DNB 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier 

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 
 

Referentie technische 
voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB  
 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E311 
 
 
Benaming: 
 
Opbreken + herstel voetpad 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m² 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het opbreken van de bestaande bestrating 

 de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating 
 
Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige 
vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privéterrein de 
aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). 
 
Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij 
NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website 

van de DNB of met de post, op bij NCC aan te 
vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een 

leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 



ORES (Voeren) 2015 

Productbeschrijving nr. E312 
 
 
Benaming: 
 
Graafwerken en aanaarding  
 
 

Prijs (excl. btw): 
 
Toepasselijke btw-tarieven: 
0% - 6% - 12% - 21% 

Tussen 7.30 
en 15.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Tussen 15.30 
en 19.30 uur 
van maandag 
tot vrijdag 

Feestdag of 
weekend 

Eenheid: 
 
m³ 
 

 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Niet 
beschikbaar 

Beschrijving:            arbeid             materieel            verplaatsing 
 
Deze prestatie omvat 
 

 het graven van een greppel op privéterrein om toegang te krijgen tot een 
keldermuur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen 
waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom  

 de aanaarding met gepast materiaal 

 de verwijdering van overtollige grond 
 
Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. 
Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. 
 

Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:  
 
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein 
 

Hoe aanvragen? 
 

  Aanvraag met mondelinge offerte: 
telefonisch bij NCC 

 
  Aanvraag met schriftelijke offerte: op de 

website van de DNB of met de post, op bij 
NCC aan te vragen formulier 

 
  Aanvraag zonder offerte: aanvraag door 

een leverancier  

Termijn: 
 
Prestatie uitgevoerd samen met de 
aftakking 
 

Referentie technische voorschriften: 
 
Voorschriften van de DNB 

Verplichte bijbehorende prestaties: 
 
Plaatsing van een nieuwe aftakking 
Vernieuwing van aftakking 
Verplaatsing van aftakking 
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