
Distributiecabines 
elektriciteit plaatsen
Leidraad voor de bouwheer  



Distributiecabines elektriciteit plaatsen 32

Inleiding  .................................................................................................................................................................................................................................................................  3

Distributiecabine in het algemeen  ...................................................................................................................................................................................  4
Wat is een distributiecabine?  .................................................................................................................................................................................................. 4
Wanneer is een distributiecabine vereist?   ................................................................................................................................................................. 4
Wettelijke bepalingen  .................................................................................................................................................................................................................... 4

Stappenplan: van aanvraag tot afwerking  ...........................................................................................................................................................  5
Stap 1: Indienen en bespreken van het bouwproject  ......................................................................................................................................... 5
Stap 2: Aanpassingen na bespreking  .............................................................................................................................................................................. 6
Stap 3: Start werken bouwproject  ....................................................................................................................................................................................... 6
Stap 4: Einde bouwwerken cabinelokaal (distributiecabine)  ...................................................................................................................... 6

Bouwkundige richtlijnen voor de cabine  ................................................................................................................................................................... 7
Algemeen  .................................................................................................................................................................................................................................................  7
Drukvastheid van het lokaal (Oplossing A, B, C)  ....................................................................................................................................................  7
Inplanting van de cabine (B, C)  .............................................................................................................................................................................................. 8
Toegang tot de cabine  .................................................................................................................................................................................................................. 8
Richtwaarden en afmetingen van de te plaatsen materialen  ................................................................................................................. 11
Bouwrichtlijnen voor de constructie van het lokaal  ......................................................................................................................................... 14
Voorzieningen buiten het hoogspanningslokaal ................................................................................................................................................. 19
Aarding van de hoogspanningscabine (A, B, C)  ................................................................................................................................................... 20

Veel gestelde vragen ......................................................................................................................................................................................................................... 21
Verzekeringen  ..................................................................................................................................................................................................................................... 21
Eigendomsbepalingen  ................................................................................................................................................................................................................ 21
Wat met de gemeenschappelijke kosten van het gebouw?  .................................................................................................................... 23

Bijlagen  ................................................................................................................................................................................................................................................................ 24
1: Modelverklaring voor de architect  ............................................................................................................................................................................. 25
2: Checklist oplevering van het cabinelokaal  ....................................................................................................................................................... 26
3: Vloer van de cabine  ................................................................................................................................................................................................................ 28
4: Wanden van de cabine  ......................................................................................................................................................................................................... 29
5: Kabelkanalen en fundering van de cabine  .......................................................................................................................................................  30
6: Kabeldoorvoeren  ...................................................................................................................................................................................................................... 32
7: Meetluik van de cabine  ........................................................................................................................................................................................................ 35
8: Deur van de cabine  ................................................................................................................................................................................................................. 36
9: Transformatorluik  .....................................................................................................................................................................................................................  37
10: Ventilatie van de cabine  ................................................................................................................................................................................................... 39
11: Kabels buiten de gebouwen  .......................................................................................................................................................................................... 42
12: Aarding van de cabine  ....................................................................................................................................................................................................... 43
13: De prefabcabine  ...................................................................................................................................................................................................................... 46
14: Het LS-bord  ..................................................................................................................................................................................................................................  47

Inhoud



Distributiecabines elektriciteit plaatsen 32

Inleiding

Als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas neemt Fluvius alle aangaande opdrachten op zich, zo ook 

aanvragen voor aansluitingen. We begeleiden je door dit proces van aanvraag tot afwerking.

Om aansluitingen voor alle betrokken partijen soepeler te laten verlopen, hanteren we een uniforme manier van werken die 

we in deze brochure uit de doeken doen.

Waarom deze brochure?

• Om uniforme bouwkundige en technische voorschriften 

te bieden bij het inrichten van distributiecabines in 

gebouwen van derden.

• Om een optimale samenwerking te garanderen bij 

aanvragen voor aansluiting op het distributienet.

• Om besprekingen met bouwheren een geconsolideerde 

leidraad te bieden.

• Om alle processtappen en acties van alle betrokken 

partijen op te sommen en zo de doorlooptijden te 

beperken.

• Om een overzicht te bieden van bestaande decreten 

en wetgeving, zowel op technisch als administratief en 

bouwkundig vlak.

De financiële aspecten van een aansluiting met 

distributiecabine komen in deze brochure niet aan bod. 

Daarvoor verwijzen we naar de offerteaanvraag.

Meer informatie over de aansluiting en plaatsing van de 

elektriciteitsmeters vind je op onze website  

www.fluvius.be. Daar kun je onder meer de brochure 

‘Aansluiting op het distributienet elektriciteit’ downloaden.

http://fluvius.be
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Distributiecabine in het algemeen

Wat is een distributiecabine?

Een distributiecabine is een veelzijdig knooppunt in het 

elektriciteitsnetwerk. Er komen hoogspanningskabels 

binnen, een transformator zet die hoogspanning 

om naar laagspanning (230/400V) en vertrekkende 

laagspanningskabels brengen die via een 

laagspanningsbord naar de netgebruikers. Vanuit sommige 

distributiecabines vertrekken ook voedingskabels voor de 

openbare verlichting. 

Distributiecabines zijn noodzakelijk om te schakelen in het 

hoogspannings- en laagspanningsnet, als toegangspunt 

voor metingen en voor de opsporing van defecten.

In deze brochure bespreken we enkel cabines die eigendom 

zijn van Fluvius. Privé-cabines komen niet aan bod.

Wanneer is een distributiecabine 
vereist? 

Als er een aanvraag komt om een groot bouwproject 

(bv. een appartementsgebouw) aan te sluiten op het 

distributienet, moet in de meeste gevallen het net worden 

uitgebreid met een nieuwe distributiecabine om de 

gevraagde vermogens te kunnen leveren. Een klant die een 

aansluiting met een vermogen van 25 kVA of meer vraagt, is 

mogelijk niet meer aansluitbaar op het bestaande net zoals 

een gewone huisaansluiting (Technisch reglement VREG). 

De bouwheer of zijn aangestelde (architect, werfcoördinator 

…) moet dan tijdens de voorontwerpfase van het gebouw 

contact opnemen met Fluvius voor een studie naar 

aansluitbaarheid. Deze studie wijst uit of er een bijkomende 

cabine nodig is.

Is dit het geval, dan krijgt een vrijstaande cabine de 

voorkeur. Als dit niet kan, installeren we de cabine in een 

lokaal op het gelijkvloers van het gebouw, zo dicht mogelijk 

tegen de rooilijn en toegankelijk via een buitendeur. Alle 

leidingen zijn op die manier snel aansluitbaar en de cabine 

is zo gemakkelijk toegankelijk voor het personeel van 

Fluvius.

Wettelijke bepalingen

Deze brochure is een aanvulling op de 

‘Technische voorschriften voor aansluiting op het 

hoogspanningsdistributienet’ (C2/112 en bijlagen) en de 

Fluvius aanvullende voorschriften bij C2/112, gepubliceerd 

op de Synergrid-website www.synergrid.be. 

De voorschriften betreffende het ontwerp van het lokaal 

en van de kabelbanen zijn gebaseerd op de gegevens 

van het AREI. Deze brochure is geen vervanging van deze 

publicaties, maar vult ze aan of verduidelijkt ze.

We moeten bovendien rekening houden met plaatselijk 

geldende reglementen (politie, gemeente, brandweer …). 

Volgende voorschriften en normering inzake brandveiligheid 

verdienen speciale aandacht: 

• NBN C 18-200 (voorheen NBN 577): ‘Praktische 

handleiding voor de beveiliging van de 

transformatielokalen elektriciteit tegen brand'

• NBN S21-201, 202 en 203, en het Koninklijk Besluit van 19 

december 1997 dat de basisnormen bepaalt voor nieuwe 

gebouwen inzake beveiliging tegen brand en ontploffing

• basisnormen brandpreventie en ontploffing (KB 

19/12/1997 en wijzigingen): Basisreglement dat 

minimumvoorwaarden bepaalt waaraan het ontwerp, de 

bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen. 

Naleven hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van 

de architect. Geprefabriceerde elementen uit beton 

voldoen aan de eisen vermeld in de Eurocode 1 & 2.

• Wijzigingen AREI met betrekking tot aansluitkabel op 

(www.synergrid.be bij technische voorschriften):  

Het nieuwe AREI houdt belangrijke wijzigingen in over 

het toegelaten traject dat aansluitkabels in een gebouw 

mogen volgen. De aansluitkabel van Fluvius mag 

geen evacuatiewegen of ruimtes met een verhoogd 

brandgevaar doorlopen. Het is de verantwoordelijkheid 

van de bouwheer om hiermee rekening te houden bij de 

inrichting van de installatie van het gebouw.

Tot slot vestigen we de aandacht op volgende wettelijke en 

reglementaire bepalingen:

• het Energiebesluit van 19/11/2010

• het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de 

VREG

• de reglementen van de distributienetbeheerder met 

betrekking tot de oprichting van appartementsgebouwen 

en wooncomplexen

• het Energiedecreet van 8/05/2009; we verwijzen onder 

meer naar de bepalingen omtrent de voorwaarden voor 

aansluiting op het net en de toegangsrechten tot de 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Wijzigingen_AREI_mbt_aansluitkabels_22_07_2020.pdf
http://www.synergrid.be
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installaties van de distributienetbeheerder.

Stappenplan: van aanvraag tot afwerking
Welke stappen moet de bouwheer of zijn aangestelde (architect, wervencoördinator) ondernemen om zijn bouwproject te 

laten aansluiten op het bestaande distributienet?

Stap 1:  
Indienen en bespreken van het bouwproject

Tijdens de fase van het voorontwerp neemt de architect en/

of bouwpromotor contact op met Fluvius. Hij stelt daarbij 

zijn project voor met volgende gegevens:

• Ligging van het bouwproject (volledig adres)

• Aantal winkels en/of kantoren

• Aantal woongelegenheden

• Aantal personenliften

• Aantal autoliften

• Aantal gemene delen

• Aantal garages

• Aantal kelderverdiepingen

• Noodzakelijk vermogen

• Type verwarming 

• Reeds opgestelde, beschikbare plannen

• Diversen

Fluvius geeft daarop een voorlopig advies. Daarbij komen 

de volgende items aan bod:

• Is de ontvangen informatie voldoende om een volledig 

advies te kunnen geven?

• Hoe is het gebouw aansluitbaar op het bestaande 

distributienet?

• Is een distributiecabine noodzakelijk?

• Zijn de nodige lokalen aanwezig en voldoen ze aan de 

technische voorwaarden?

Fluvius brengt op basis hiervan de bouwheer op de hoogte 

en nodigt hem eventueel uit voor een bespreking van de 

volgende punten:

• indien noodzakelijk, de bijzonderheden van de 

distributiecabine: plaatsbepaling, afmetingen, 

toegankelijkheid, enz.

• de details voor meterruimtes, zowel voor gas als voor 

elektriciteit: plaatsbepaling, afmetingen, enz.

• de timing van de bouwkundige afwerking van het project 

en de aansluiting van het gebouw

• het juridische aspect van de distributiecabine: de 

basisakte van het gebouw, vestiging van het soort 

zakelijk recht + voorwaarden, de aanduiding van de 

notaris, enz.

• een toelichting bij de aansluitingsofferte

• het veiligheidsaspect

• de contactpersonen bij Fluvius.

Het is belangrijk dat een bouwheer of architect Fluvius zo 

vroeg mogelijk van het dossier op de hoogte brengt. Een 

aanpassing van een lopend dossier en een inpassing van 

een hoogspanningslokaal in een gebouw kan aanzienlijke 

meerkosten voor de bouwheer betekenen.
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Stap 2:  
Aanpassingen na bespreking

De bouwheer past op basis van deze bespreking zijn plan 
aan en legt die ter goedkeuring voor aan Fluvius. Daarna 
kan hij zijn plan indienen bij de nodige instanties, zoals 
stedenbouw, gemeente en de technische diensten.

Een wijziging aan de plannen van het gebouw, die invloed 
kan hebben op de aansluitbaarheid, meterruimtes, cabine, 
toegankelijkheid, enz., mag alleen met goedkeuring van 
Fluvius.

De bouwheer bezorgt Fluvius een kopie van het volledige 
bouwdossier met daarin:

• administratieve gegevens: adres, kadastraal nummer, 
eigenaar, enz.

• het omgevingsplan en liggingsplan met op het plan 'TR1' 
vermeld en in de legende 'transformator distributienet 
elektriciteit'

• een van afmetingen voorzien grondplan van het lokaal 
waarin de distributiecabine wordt ondergebracht, met 
aanduiding van kabelkanalen, doorvoeropeningen, 
verluchtingsroosters, transformatorluik, enz.

• de omgevende lokalen op plan

• een verticale snede ter hoogte van de kabelkanalen

• één dwarse en één langse snede van het lokaal met 
afmetingen

• details over aansluitingen, kabelkanalen, enz.

• vermelding van de te gebruiken bouwmaterialen

• een aanduiding van de zone vanaf de toegang van het 
gebouw tot aan de distributiecabine, met eventuele 
erfdienstbaarheden, zowel voor personeel en materiaal 
als voor de transformator. Hiernaast dient er ook een 
zone erfdienstbaarheid vermeld en ingetekend te worden 
waarbij we ons notarieel/juridisch verzekeren voor 
de aanleg en het onderhoud van onze ondergrondse 
leidingen.

• een inplantingsplan van het gebouw met de toegang 
aan de straat en de toegang tot het gebouw.

Plannen worden getekend volgens de geldende 
tekenconventies in de bouw en aangeleverd zowel in 
Autocad (in een versie gebruikt door Fluvius) als in PDF-
formaat.

Stap 3:  
Start werken bouwproject

Vóór de aanvang van de werken informeert de bouwheer 
Fluvius over de timing.

Op vraag van de bouwheer kan Fluvius op afgesproken 
tijdstippen toezicht houden op de bouw van de 
distributiecabine. Fluvius wordt hiervoor opgenomen in het 
rapport van de veiligheidscoördinator.

Bij de bouw van het cabinelokaal moet de bouwheer in 
geval van twijfel altijd Fluvius verwittigen. Ook bij eventuele 

wijzigingen in de timing stuurt hij telkens een nieuwe 

planning door.

Stap 4:  
Einde bouwwerken cabinelokaal 
(distributiecabine)

De bouwheer brengt Fluvius meteen op de hoogte wanneer 
het cabinelokaal is afgewerkt. Het lokaal moet wind- en 
waterdicht zijn en kunnen worden afgesloten. Zowel het 
lokaal als de buitenruimte voor de kabelaanleg moeten 
toegankelijk zijn. Pas dan kunnen verdere afspraken rond 
de inrichting van de cabine worden gemaakt.

We raden aan om het lokaal in een zeer vroeg stadium 
bouwkundig af te werken. Zo blijft er zeker genoeg tijd over 
om de distributiecabine in dienst te stellen.

Na de bouwkundige goedkeuring, het afpunten van 
bijgevoegde checklist (zie bijlage 2) door Fluvius en de 
ondertekening van de overeenkomst (zakelijk recht) 
aangaande de distributiecabine, zal de eigenlijke inrichting 
van de elektrische installatie worden opgenomen in de 
planning.

Hou zowel voor de indienstname van de distributiecabine 
als voor de definitieve aansluiting van het gebouw rekening 
met wegvergunningen, overeenkomsten, opleveringen 
en aansluitvoorwaarden. Indien aan alle voorwaarden is 

voldaan, kan Fluvius overgaan tot de definitieve aansluiting 

van de cabines.

Veiligheidscoördinatie van bij het ontwerp tot aan 
de oplevering van de cabine

Alle werkzaamheden voor de inrichting en de uitrusting van 
de cabine, die door of in opdracht van Fluvius gebeuren, 
worden beschouwd als een onderdeel van het globale 
bouwproject. Fluvius en zijn opdrachtnemers worden 
daarom beschouwd als aannemers die in het globale 
project een deelactiviteit uitvoeren. Daarbij gaan we ervan 
uit dat deze activiteiten deel uitmaken van de opdracht 

van de veiligheidscoördinator die door de bouwheer of de 
opdrachtgever is aangesteld.
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Bouwkundige richtlijnen voor de cabine

Algemeen

Hieronder geven we een aantal bouwkundige richtlijnen die van toepassing zijn op lokalen voor distributiecabines. Fluvius 

voorziet hierin 3 oplossingen, elk met hun specifieke bouwkundige eisen. Zijn de eisen van toepassing op één of meerdere 

oplossingen, dan duiden we dit aan met een letter in de titel van het onderwerp. De oplossingen, in volgorde van voorkeur 

en kostprijs, zijn:  

1. Oplossing A: Prefabcabine

2. Oplossing B: Cabine op het gelijkvloers

3. Oplossing C: Cabine in de kelder (uitzonderlijk toegestaan – zie aanvullende voorschriften C2/112 §4.A)

Drukvastheid van het lokaal (Oplossing A, B, C)

Het risico op een interne boog op hoogspanning kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Ook een fout op de kabel of de 

eindmof is altijd mogelijk. Daarom vereist de bouwkundige 

uitvoering van de cabine een minimale drukweerstand, 

ongeacht het type van de hoogspanningsuitrusting.

Om dit te garanderen, berekenen we de constructie van het 

gebouw aan de hand van de laatst geldende norm. Volgens 

de Europese norm EN1990 moeten gebouwen bestand zijn 

tegen uitzonderlijke omstandigheden, d.w.z. dat elk gebouw 

met een elektriciteitscabine een minimale drukvastheid 

tegen een explosie met interne boog moet hebben. Je vindt 

gedetailleerde informatie op EN 1991-1-7 (Sectie 5 en bijlage 

D gaan over explosies = accidentele invloeden).

Voor deze doeleinden is een door Synergrid 

gehomologeerde prefabcabine (C2/115) de meest 

aangewezen oplossing. Die vereist geen attest en is 

makkelijk te plaatsen (zo dicht mogelijk tegen de rooilijn).

Wanneer de cabine wordt ondergebracht binnen het 

gebouw, dan worden voor nieuwe cabines enkel nog BB05 

ruimtes toegelaten, zoals omgeschreven door Synergrid. 

Dit cabinelokaal moet voldoen aan één van onderstaand 

beschreven voorwaarden: 

• Het lokaal wordt opgetrokken uit gewapend metselwerk 

met een muurdikte van 19 cm. De minimale oppervlakte 

is 3 m op 5 m met een minimale hoogte van 2,2 m. Het 

volume van het lokaal bedraagt minimaal 30 m³.

• Het lokaal wordt opgetrokken uit gewapend beton met 

een muurdikte van 8 cm. De minimale oppervlakte is 3 m 

op 4 m met een minimale hoogte van 2,2 m. Het volume 

bedraagt minimaal 20 m³.

De aanvullende voorschriften vind je op onze website 

(www.fluvius.be). Kun je niet aan één van bovenstaande 

voorwaarden voldoen, dan heb je een attest van de 

architect nodig, waarin die bevestigt dat het lokaal voldoet 

aan de nodige drukvastheid. De minimale afmetingen 

blijven echter 3 m op 4 m en 2,2 m hoogte. Dit is nodig om 

het materiaal op een correcte manier te kunnen plaatsen.

Let op

De afmetingen hierboven zijn minimale bouwkundige 

afmetingen. Die zijn afhankelijk van de REI-waarde 

waaraan het lokaal moet voldoen. Dit hangt af van de 

plaats van het distributielokaal. Hiervoor verwijzen we 

naar de algemene brandvoorschriften.

Eventuele afwijkingen betreffende de afmetingen van 

het lokaal moeten altijd worden besproken met Fluvius.

!

http://fluvius.be
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Inplanting van de cabine (A, B, C)

Voor de inplanting van de cabine gelden de volgende eisen:

• De cabine is ingeplant aan de straatzijde, langs een 

openbare of private weg. Deze keuze is afhankelijk van 

de configuratie van het distributienet en wordt bepaald 

in overleg met Fluvius vóór het bouwdossier wordt 

ingediend.

• De cabine is bij voorkeur vrijstaand. Is er geen 

mogelijkheid om een vrijstaande cabine te plaatsen, dan 

moet de cabine zich bevinden op het gelijkvloers, aan de 

straatzijde van het gebouw.

• Enkel na uitdrukkelijke toestemming van Fluvius, 

kan een cabine in de kelder worden ondergebracht 

(maximaal tot -1). 

• De afstand tussen de cabine en het openbaar domein 

moet zo klein mogelijk zijn. Wanneer er geen directe 

toegang is, zal de bouwheer/architect op het bouwplan 

duidelijk de toegangsweg doorheen het gebouw 

aantonen en bespreken met Fluvius. Wanneer de cabine 

zich in het gebouw bevindt, moet die aan de straatzijde 

grenzen en een rechtstreekse buitendeur hebben of een 

cabinedeur die bereikbaar is met een interventievoertuig.

• De bouwheer moet de lokale en de wettelijke 

brandvoorschriften volgen. Dit betekent dat er eventueel 

een sas moet worden voorzien. De voorschriften van 

dit sas en het lokaal zijn vooraf te bespreken met de 

brandweer.

• Na oplevering van de cabine is het lokaal enkel nog 

toegankelijk voor het personeel van Fluvius en door haar 

aangestelde derden.

• De ligging van de leidingen wordt in gemeenschappelijk 

overleg met Fluvius zodanig gekozen dat ze zo kort 

mogelijk zijn. Buiten de gebouwen liggen de kabels 

volgens de bepalingen van het AREI en het lastenboek 

van Fluvius.

Toegang tot de cabine

Algemeen (A, B, C)

Het lokaal van de distributiecabine is een exclusieve 

ruimte, voorbehouden voor de plaatsing en de uitbating 

van hoogspanningsmateriaal. Het lokaal is enkel 

toegankelijk voor het personeel van Fluvius of een door 

haar aangestelde derde. De toegang en de toegangsweg 

moeten te allen tijde gevrijwaard blijven van obstakels 

en moeten altijd op een veilige manier kunnen worden 

betreden. Hiervoor moet een speciale toegangsclausule 

worden voorzien in de basisakte van het gebouw. De 

plaatsing van een prefabcabine moet altijd de eerste optie 

zijn.

Voor de toegang tot het lokaal houden we rekening met 

onderstaande eisen:

• De ligging en de toegangsweg zijn zo gekozen dat de 

cabine op elk ogenblik en in alle veiligheid toegankelijk is 

voor het personeel van Fluvius en door haar aangestelde 

derden, zonder tussenkomst van andere derden, zelfs bij 

afwezigheid van spanning.

• De toegang moet geschikt zijn voor een voertuig met 

een maximaal gewicht van 7,5 ton. 

• De toegang moet het tevens mogelijk maken om kabels, 

afkomstig van een meetwagen of elektrogeengroep 

en met een maximale kabellengte van 25 m, op een 

praktische en veilige manier aan te sluiten.

• De toegangsweg voor de meetwagen naar de ingang van 

de cabine moet minimaal 3 m breed en 3 m hoog zijn.

• Wanneer de cabine of het lokaal niet rechtstreeks 

toegankelijk is van buitenaf, moet naast de 

toegangsdeur van het gebouw een sleutelbakje voorzien 

zijn, met daarin de sleutels van alle toegangsdeuren 

tot het lokaal. Wanneer de toegang tot het gebouw 

beveiligd is, moeten de nodige procedures worden 

voorzien, zodat het personeel van Fluvius of door haar 

aangestelde derden 24 op 24 en 7 op 7 vrije toegang 

heeft tot de installaties. Daarbij moet de toegang tot 

de cabine ook bij stroomonderbreking op elk moment 

gegarandeerd zijn. Er mag dus geen gebruik worden 

gemaakt van codes of magnetische kaarten. Fluvius 

moet onmiddellijk van elke toegangswijziging worden 

verwittigd. Neem deze voorwaarden op in de basisakte 

van het gebouw.
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Toegang tot de prefabcabine (A)

Een prefabcabine heeft een aantal belangrijke voordelen 

t.o.v. een cabine ondergebracht in een lokaal. Het personeel 

van Fluvius en door haar aangestelde derden hoeven 

bij zo’n cabine geen toegang te hebben tot het gebouw. 

Ook de plaatsing is eenvoudiger en makkelijker. Als de 

prefabcabine Synergrid goedgekeurd is, voldoet ze meteen 

aan alle druk- en ventilatienormen opgelegd in C2/112.

Toegang tot de cabine op het gelijkvloers aan de 
straatzijde (B)

De deur geeft van de straatzijde rechtstreeks toegang 

tot het lokaal. Ze moet naar buiten openen, dus dient de 

bouwheer een aanvraag in voor opening naar het voetpad. 

In de deur wordt een slot van Fluvius geplaatst. Die geeft 

het Fluvius-personeel en door haar aangestelde derden 

24 op 24 en 7 op 7 toegang tot het lokaal in geval van 

interventie. Deze deur hoeft niet brandwerend te zijn (hetzij 

anders vermeld in de lokale brandvoorschriften).

Prefab

Straat

Appartementsgebouw
Min.
3 m

Straat

Cabine

Appartementsgebouw
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Toegang tot de ondergrondse cabine (C)

Als de cabine toegankelijk is via een ondergrondse 

parking, dan moet de volledige toegangsweg bestand 

zijn tegen een gewicht van 3 000 daN/m² voor de aanvoer 

van het materiaal naar het hoogspanningslokaal. Is de 

cabine toegankelijk via een trappenhal, dan is er een 

transformatorluik nodig.

Voor gebouwen hoger dan 10 m moet er vóór de cabine een 

sas van 2 m² worden voorzien wanneer de toegang naar 

de cabine rechtstreeks via de parking gebeurt. De deuren, 

die opendraaien in de vluchtrichting, hebben dezelfde 

afmetingen, bevinden zich op één lijn en hebben een 

brandweerstand REI 1/2 uur.

Toegangsweg naar de cabine (A, B, C)

Om de aanvoer van materiaal naar de cabine vlot te laten 

verlopen, moet er bij iedere richtingsverandering voldoende 

plaats worden voorzien (2 m x 2 m). Ook de gang en de 

deuren naar de cabine moeten breed genoeg zijn (min 1,1 

m voor de gang en min 1 m vrije doorgang door de deuren). 

Is er niet voldoende plaats voor richtingsverandering aan 

de cabine, dan moet de cabine een dubbele deur bevatten 

met een vrije opening van 1,6 m. Beide deuren moeten 180° 

kunnen openen. De toegangsweg moet steeds vrij blijven 

en er mogen zich geen obstakels bevinden die de aanvoer 

van materiaal verhinderen.

HS
-L

ok
aa

l

Sas
min. 2m²

P

H
S-

Lo
ka

al

Sas
min. 2m²

Straat

11
0

200

200

20
0

200

20
0
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0

110
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0

P
P

P
P

P
P

P
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Richtwaarden en afmetingen van de te plaatsen materialen

Hierna wordt een aantal richtwaarden gegeven van afmetingen van hoofdcomponenten binnen een standaard 

distributiecabine. Hou hiermee rekening bij het ontwerp. Fluvius bepaalt de noodzakelijke afstanden tussen de 

verschillende toestellen.

Principeschema opstelling van een 
distributielokaal (A, B, C)

Besteed er extra aandacht aan dat de toegangsweg 

(trappen, hellingen, vrije deuropeningen, valluiken, 

gangen …) geschikt moet zijn voor het gewicht en de 

afmeting van het materieel en het transport ervan. 

Afhankelijk van het project kunnen strengere eisen van 

toepassing zijn dan beschreven in volgende punten.

De transformator (A, B, C)

De transformator is maximum 850 mm breed, 1 500 mm 

lang en 1 600 mm hoog.

Transfo HS RMU

LS-Bord

Min. 4 m

M
in

. 3
 m
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Hoogspanningsschakelaar (A, B, C)

Voor de hoogspanningsschakelaar zijn de maximale 

afmetingen 2 100 mm breedte, 2 000 mm hoogte 

en 875 mm diepte. De schakelzone vóór de 

hoogspanningsschakelaar bedraagt minimaal 1 m.

Hoogspanningsmateriaal komt in verschillende 

classificaties. Afhankelijk van de constructie van het lokaal, 

wordt bepaald welk hoogspanningsmateriaal in de cabine 

zal worden geplaatst. 

775 mm 10 mm2 100 mm

2 000 mm

Transfo HS RMU

Schakelzone

1 m

LS-Bord

Min. 4 m

M
in

. 3
 m
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Laagspanningsbord (A, B, C)

Voorzie voldoende ruimte voor minimum één laagspanningsbord met 12 vertrekken en extra apparatuur. De breedte 

bedraagt 1 500 mm, de hoogte 1 650 mm en de diepte 460 mm. De ruimte vóór het laagspanningsbord bedraagt minimaal 

0,8 m. Bevestiging volgens tekening hieronder (zie ook bijlage 14).

L1

L2

L3

PEN / Nulrail

L1

L2

L3

PEN / Nulrail

1 500 mm

1 650 m
m
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Bouwrichtlijnen voor de constructie van het lokaal

Algemeen (B, C)

• De cabine wordt vervaardigd uit duurzaam en 

brandbestendig materiaal dat voldoet aan de wettelijke 

bepalingen en de geldende normen (zie Synergrid 

C2/112-richtlijnen). 

• Het lokaal moet volkomen droog en waterdicht zijn. Het 

residuele vochtpercentage in de muren mag niet meer 

dan 20% bedragen. Alle nodige maatregelen moeten 

worden getroffen om condensatie en het binnendringen 

van water, sneeuw, dieren, enz. te vermijden. Je vermijdt 

condensatie door het gebruik van materialen met een 

thermische isolatie die gelijk is aan die van traditioneel 

metselwerk.

• Het lokaal heeft een algemene beveiligingsgraad van 

IP23D, IK = 10 conform NBN EN 62262.

• De afmetingen van het lokaal zijn afhankelijk van de 

opstelling, het aantal toestellen en het type van de 

toestellen binnenin het lokaal. Ze worden bepaald in 

overleg met Fluvius.

Vloer van de cabine (B, C)

• De vloer is effen, slip- en stofvrij.

• De vloer kan een belasting weerstaan van  

3 000 daN/m² of een puntbelasting van 750 daN (zie 

bijlage 3 fig. 1).

• Het vloerniveau is minstens 0,1 m hoger dan de openbare 

weg en/of de omringende vloeren (i.v.m. overstroming, 

bluswater).

• Indien het niveauverschil meer dan 0,2 m bedraagt, 

moet er een toegangshelling met een maximale 

hellingsgraad van 10% worden geplaatst.

• Geleidende delen zijn verbonden met de aarding. Zie 

AREI voor richtlijnen.

Zie bijlage 3 voor meer details.
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Wanden (B, C)

• De muren en tussenwanden moeten voldoende 

stevig en sterk zijn op plaatsen waar het voorziene 

materieel wordt vastgehecht (zoals een metergroep, 

een boogafleidingskit van de schakelinstallatie, het 

laagspanningsbord …). Ze moeten minimaal voldoen 

aan de BB05-richtlijnen zoals vermeld in de Synergrid-

voorschriften.

• De wanden van het lokaal moeten worden opgericht 

in gewapend metselwerk (volle baksteen of 

terracottasteen) met een minimale wanddikte van 19 cm 

of in gewapend beton met een minimale wanddikte van 

8 cm.

Wandtype
Min.  

dikte
Min. volume 

V
1
 in m3

Gewapend metselwerk 

(in volle baksteen of 

terracottasteen/snelbouw)

  

19 cm 30 m3

Gewapend beton 8 cm 20 m3

• De binnenwanden van het lokaal moeten een REI-

waarde hebben van 2 uur in gebouwen met een hoogte > 

10 m en 1 uur voor gebouwen met een hoogte < 10 m (in 

overeenstemming met de lokale brandvoorschriften).

• De wanden zijn in het wit geschilderd (bijvoorbeeld 

RAL 9003), zodat de noodverlichting in geval van 

stroomonderbreking een maximaal effect heeft.

• Geleidende delen/massa’s zijn verbonden met de 

aarding.

Zie bijlage 4 voor meer details.

Plafond en dak (B, C)

• Het plafond bestaat altijd uit betonplaten of uit betonnen 

gewelven.

• Het dak is waterdicht en kan weerstaan aan een 

belasting van minstens 200 daN/m².

Kabelkanalen (B)

• De kabelkanalen1 zijn minimum 80 cm diep t.o.v. de 

afgewerkte vloerplaat.

• De afstand tussen de zoldering en de bodem van het 

kabelkanaal bedraagt minstens 3 m.

• De lengte van de kabelkanalen wordt bepaald in overleg 

met Fluvius en is afhankelijk van het aantal geplaatste 

FU’s.

• De breedte van het HS-kanaal is afhankelijk van het te 

plaatsen schakelmateriaal.

Materieel Kabels (mm2) A (mm) B+C (mm)

Modulair

≤ 240 540 600

400 900 1 000

630 1 900 2 000

RMU

240 540 600

400 Niet van toepassing

630 Niet van toepassing

Zie bijlage 5 voor meer details.

1 Indien het gaat om een kabelkelder, dan moet die minimaal 80 cm 
diep zijn.
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Kabeldoorvoeren (B, C)

• De HS, LS en OV-kabeldoorgangen voor netkabels 

moeten door de bouwheer worden voorzien van een 

waterdichtingssysteem waarvan het model goedgekeurd 

is door Fluvius2.

• Het HS-compartiment moet standaard voorzien zijn van 

minimum 3 doorvoeren.

• Het LS en OV-compartiment moet standaard voorzien 

zijn van minimum 8 doorvoeren.

• De koppelingen moeten in de muur worden gestort. Het 

instortgedeelte is afhankelijk van de dikte van de muur 

en is vooraf waterdicht ingebouwd door de bouwheer bij 

de constructie van het gebouw. De plaats wordt bepaald 

in overleg met Fluvius.

• Zijn er problemen met de afdichting van het 

instortgedeelte, dan moet de aansluiting opnieuw 

worden aangevraagd. De bouwheer blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor de waterdichtheid.

• De instortdelen en de waterdichte deksels zijn voor 

de rekening van de bouwheer. Fluvius voorziet de 

schroefdeksels voor het binnenbrengen van de kabels.

• Is de instorting van de koppelingen niet mogelijk, dan 

meldt de bouwheer dit aan Fluvius. Samen zoeken ze 

naar een alternatieve oplossing.

Voor cabines die zich op het gelijkvloers bevinden, 

komen de kabeldoorvoeren uit in een kabelkanaal of 

kabelkelder (zie bijlage 6 fig. 2). Voor cabines die zich in de 

kelderverdieping bevinden, komen de doorvoeren uit op 

dezelfde hoogte als de in de grond stekende kabels (zie 

bijlage 6 fig. 3). De kabels worden naar beneden geleid via 

kabelladders. Hou hierbij rekening met de kromtestraal van 

de kabels bij de bevestiging.

Zie bijlage 6 voor meer details.
2 Indien de architect of de bouwheer een type plaatst dat niet door 

Fluvius goedgekeurd is, dan staat die zelf in voor de dichting ervan. 
De waterdichtheid van de cabine blijft dan te allen tijde de verant-
woordelijkheid van de architect of bouwheer.

Luikje voor de meetwagen (B, C)

Om de kabels van de meetwagen (of noodgroep) te kunnen 

binnenbrengen, moet er een functionele opening van 

minimum 250 mm x 250 mm (of met een diameter van 250 

mm) worden aangebracht in één van de buitenmuren. De 

plaats wordt bepaald in overleg met Fluvius.

Het luikje kan enkel van binnenuit de cabine worden 

geopend.

Zie bijlage 7 voor meer details.

Deur (B, C)

• De afmetingen en de opstelling van de deuren 

moeten toelaten dat toestellen (transformatoren, 

schakelapparatuur) gemakkelijk kunnen worden 

binnengebracht.

• De deur heeft een nuttige opening van 1,1 m x 2,1 m. De 

dagmaat van de deuropening bedraagt 1,2 m x 2,15 m.

• De deur draait naar buiten open.

• De deur is bevestigd met 4 scharnieren, is voorzien van 

een 3-puntssluiting en heeft een dikte van 45 mm.

• De deur is altijd zonder sleutel van binnenuit te openen, 

zelfs wanneer ze langs buiten op slot is. Standaard 

wordt de voorkeur gegeven aan een systeem met 

anti-panieksluiting met maten 30/30 (geen anti-paniek-

stangen).

• De deur moet in open stand kunnen worden vergrendeld 

(voorzien tegen windbelasting).

• Aan de buitenzijde van de deur moet een vast handvat 

voorzien zijn.

• De REI-waarde van de deur is afhankelijk van de lokale 

brandvoorschriften. 

• De deur wordt geleverd en geplaatst door de bouwheer. 

Fluvius zorgt voor het cilinderslot en zal dat bij 

oplevering van het lokaal plaatsen.

• Meer details betreffende de deur worden besproken 

tijdens de voorbereidende vergadering.

• Verschil in grondniveau is 0,1 m, maar ter hoogte van de 

deur mag er geen belemmering zijn in grondniveau.

Zie bijlage 8 voor meer details.
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Transformatorluik (C)

Fluvius is geen voorstander van transformatorluiken 

in kelders. Blijkt dat door omstandigheden een 

transformatorluik noodzakelijk is, hou dan rekening met de 

volgende regels.

• Het luik heeft een nuttige en vrije opening van minimum 

1 m x 1,54 m.

• De afdekking moet gebeuren met materiaal dat op een 

relatief eenvoudige manier kan worden verwijderd en 

teruggeplaatst.

• Boven het transformatorluik moet in het plafond een ring 

worden voorzien die een draagkracht heeft van 3000 kg 

en gekeurd is door een erkend keuringsorganisme.

• Komt het transformatorluik in de cabine uit, zorg dan 

voor een waterdichte uitvoering en een REI-waarde van 

2 uur.

• Het transformatorluik moet een draagkracht hebben van 

3000daN/m2

• De plaats waar het transformatorluik uitkomt, heeft 

een vrije doorgang van 1,5 m en een hellingshoek van 

maximaal 10%.

Zie bijlage 9 voor meer details.

Ventilatie van de cabine (B, C)

• Het lokaal wordt zodanig geventileerd dat de gemiddelde 

dagtemperatuur onder de 35 °C blijft. De bouwheer zorg 

voor de levering en plaatsing van de ventilatie.

• Voorzie 2 openingen:

 - Plaats de hoge ventilatie zo hoog mogelijk en in de 

nabijheid van de transformator (bij voorkeur erboven, 

zie bijlage 10 fig. 1). De uitlaat moet minstens op een 

hoogte van 2 m uitgeven.

Is dit niet mogelijk, maak dan een zone van  

2 m x 2 m rond de uitlaat ontoegankelijk. Het 

hoge ventilatierooster doet immers ook dienst als 

overdrukrooster dat in geval van overslag hete gassen 

naar buiten afleidt.

 - Plaats het rooster van de lage ventilatie zo laag 

mogelijk aan de overkant. Zo zorg je voor een 

diagonale luchtcirculatie.
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• Richt de ventilatieopeningen zodanig in dat ze de 

volgende risico’s uitschakelen, zonder de goede werking 

van het ventilatiesysteem te belemmeren:

 - Elk risico op direct contact met onderdelen onder 

spanning (IP2XD)

 - Indien van toepassing, elk risico op het binnendringen 

van water (IP3X) of sneeuw bij normale windsnelheden 

(IP4X)

 - Elk risico op het binnendringen van dieren

• De ventilatieopeningen monden bij voorkeur uit in de 

buitenlucht.

• Afhankelijk van de transformator kan een geforceerde 

ventilatie noodzakelijk zijn. Plaats die op de luchtinlaat 

via de filter. Zorg ervoor dat de ventilator bij brand 

automatisch uitschakelt.

• Afzuig- en afvoerkanalen zijn exclusief voorbehouden 

voor het cabinelokaal.

• Het lage ventilatierooster heeft een minimale 

oppervlakte van 0,25 m² en het hoge ventilatierooster 

een minimale oppervlakte van 0,6 m² (fungeert altijd als 

overdrukrooster).

• Bespreek de afwerking van de ventilatieroosters met 

Fluvius. Ze monden bij voorkeur uit in de gevel en zijn 

afgewerkt met een V-lamellenrooster.

• Kan de ventilatie niet rechtstreeks uitmonden in de 

buitenlucht, dan kan dat ook in een bufferlokaal met 

een minimaal volume van 250 m³. De ventilatie mag in 

geen geval uitmonden in een plaats waar schadelijke 

stoffen, corrosieve dampen, stofdeeltjes, vloeistoffen, 

ontvlambare of ontplofbare gassen of dampen 

aanwezig zijn of waar de temperatuur hoger is dan in het 

cabinelokaal.

Zie bijlage 10 voor meer details.

Vreemde leidingen (B, C)

Behalve de leidingen van de elektrische installaties 

van Fluvius bevat het lokaal geen enkele andere leiding 

(bv. water, aardgas, riolering, perslucht, verwarming, 

airconditioning …). Branddetectiesystemen zijn wel 

toegelaten. De klant is verantwoordelijk om dit systeem 

buiten gebruik te stellen tijdens het bezoek van de agent 

van Fluvius en om dit na het bezoek opnieuw in dienst te 

stellen.

Een branddetectiesystemen in de cabine is toegelaten, 

omdat zo een brand snel wordt gedetecteerd en de juiste 

mensen met de vereiste competenties ter plaatse kunnen 

komen om de installatie veilig te stellen.

Een automatische blusinstallatie wordt niet toegestaan 

omdat dit extra risico’s introduceert (elektrocutie, 

kortsluiting, risico inert gas ...).  Om een elektrische brand 

te blussen moet de netvoeding worden vrijgeschakeld.  

Daarom zetten wij als netbeheerders maximaal in op 

correct beveiligen van de installatie, het gebruik van 

aangepaste brandwerende en zelfdovende materialen, 

ventilatie om rook af te voeren. 

Bufferlokaal
minimaal 250 m³ 
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Voorzieningen buiten het hoogspanningslokaal

Kabels buiten de gebouwen (A, B, C)

Grenst de bovengrondse cabine bij uitzondering niet aan de 

rooilijn, dan moet de bouwheer wachtbuizen en trekputten 

voorzien op het gedeelte tussen de rooilijn en de cabine.

• De trekputten zijn 1,5 m x 0,8 m x 1 m voor rechte 

stukken en 1,5 m x 1,5 m x 1 m voor kabels die in een 

bocht moeten worden getrokken. De trekputten liggen 

maximaal 20 m uit elkaar.

• De diameter van de wachtbuizen (we plaatsen standaard 

PE160) wordt bepaald in overleg met Fluvius en is 

afhankelijk van de diameter van de kabels. Die kunnen 

variëren van PE110 tot PE250, afhankelijk van de aan te 

leggen kabels en de hoeveelheid.

• Wachtbuizen worden altijd loodrecht op de 

kabeldoorvoeren van de cabine geplaatst.

• Te plaatsen volgens het lastenboek van Fluvius over de 

aanleg van kabels.

Voorbeeld van een trekput met zijn afmetingen,  

zie bijlage 11.

Kabels door andere lokalen (B, C)

Plaats HS en LS-kabels, die door andere lokalen dan de 

cabine lopen, in brandvrije afgesloten kabelkanalen (te 

voorzien door de bouwheer). Die hebben een REI-waarde 

van 1 uur en zijn voorzien van afsluitingen die kunnen 

worden weggenomen en teruggeplaatst.

Opgelet:  
Het nieuwe AREI houdt belangrijke wijzigingen in 
over het toegelaten traject dat aansluitkabels in een 
gebouw mogen volgen.

De aansluitkabel van Fluvius mag geen 

evacuatiewegen of ruimtes met een verhoogd 

brandgevaar doorlopen. Het is de verantwoordelijkheid 

van de bouwheer om hiermee rekening te houden bij de 

inrichting van de installatie van het gebouw.

Meer info over deze specifieke wijziging van het nieuwe 

AREI vind je in dit document: Wijzigingen AREI met 
betrekking tot aansluitkabel op www.synergrid.be bij 

technische voorschriften.

Kortsluitverklikkerlamp (A, B, C)

Monteer buiten de cabine, zichtbaar vanop de straat, een 

kortsluitverklikkerlamp. De lamp treedt enkel in werking 

nadat een kortsluitstroom de cabine passeerde. Ze maakt 

het mogelijk om te detecteren of een kortsluiting zich 

stroomopwaarts of stroomafwaarts van de cabine bevindt. 

Zo hoeft het personeel van Fluvius of haar aangestelde 

derden de cabine niet te betreden en kan het defect sneller 

worden opgespoord en hersteld. De bouwheer voorziet 

hiervoor een buis (Ø 10 mm en voorzien van trekdraad) in 

het gebouw, van in de cabine tot de buitenzijde van het 

gebouw, waar de kortsluitverklikkerlamp moet komen 

(C2/112 - Fluvius aanvullende voorschriften §3.A).  

1 m

1 m

1,5 m
Trekput kabel in bocht

Trekput rechte kabel

1,5 m

0,8 m

1,5 m

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Wijzigingen_AREI_mbt_aansluitkabels_22_07_2020.pdf
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Wijzigingen_AREI_mbt_aansluitkabels_22_07_2020.pdf
http://www.synergrid.be
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Aarding van de hoogspanningscabine (A, B, C)

De aarding van de HS-cabine gebeurt volgens het principe van globale aarding. 

Afhankelijk van de constructie van het gebouw zijn er 3 

mogelijke aardingsprincipes:

• Gaat het om een alleenstaande cabine (A) of is de cabine 

fysiek verbonden met het aangrenzende gebouw (M) of 

gebouwd tussen twee gebouwen (zie fig. 2, bijlage 12), 

voorzie dan onder de cabine een aardingslus met een 

doorsnee van 35 mm² en een minimale Cu-kern van 

25 mm², in overeenstemming met het AREI. De totale 

geometrische doorsnede van de aardingslus, inclusief 

het verlode deel, bedraagt minimaal 35 mm². De totale 

lengte van de lus is minimum 8 m en wordt op een 

diepte van minstens 60 cm geplaatst. Er zijn minimaal 

om de 2,5 m aardingsstaven aangebracht die een lengte 

hebben van minimum 1,5 m en die onder een hoek van 

45° worden geplaatst (zie fig. 1 bijlage 12).

• Is de cabine een deel van een groter gebouw (I)  
dat gebruik maakt van de globale aarding van het 

distributienet, dan moet ten minste één van de 

wapeningen van dit gebouw bijkomend worden 

verbonden met de hoofdaardingsklem van de 

hoogspanningsaarding en vanaf de hoofdaardingsklem 

met de aarding worden binnengebracht in de cabine (zie 

fig. 2 bijlage 12). De secties moeten in overeenstemming 

zijn met het AREI, art. 98.

Zie bijlage 12 voor meer details.

GLOBALE AARDING 
HS en LS-aarding gemeenschappelijk (G)

Alleenstaand (A) Met aangrenzing aan gebouw (M) Geïntegreerd in gebouw (I)

K
la

n
tc

ab
in

e

G-A klant / G-A net

1 lusaarding onder cabine, met 
schuin ingedreven aardelektroden.

1 aardingsonderbreker:

• HS-massa's

• sterpunt secundaire zijde transfo, 
ook verbonden met kuip transfo

• LS-massa's installatie klant / 
Fluvius

• geleidende constructieve 
elementen van de cabine

G-M klant

1 lusaarding onder cabine, met 
schuin ingedreven aardelektroden. 
De lusaarding is verbonden met de 
lusaarding van het aangrenzende 
gebouw (via de respectievelijke 
aardingsonderbrekers).

1 aardingsonderbreker:

• HS-massa's

• sterpunt secundaire zijde transfo, 
ook verbonden met kuip transfo

• LS-massa's installatie klant

• geleidende constructieve 
elementen van de cabine

G-I klant / G-I net

1 lusaarding met schuin ingedreven 
aardelektroden. De lusaarding is 
gemeenschappelijk voor de cabine 
en de rest van het gebouw.

1 aardingsonderbreker:

• HS-massa's

• sterpunt secundaire zijde transfo, 
ook verbonden met kuip transfo

• LS-massa's installatie klant / 
Fluvius

• geleidende constructieve 
elementen van de cabine

• ter hoogte van de aardingslat in 
de cabine wordt een aanduiding 
voorzien van de locatie van de 
aardingsonderbreker

N
et

ca
bi

n
e

G-M net

1 lusaarding onder cabine, met 
schuin ingedreven aardelektroden. 
De lusaarding is gescheiden van de 
lusaarding van het aangrenzende 
gebouw.

1 aardingsonderbreker:

• HS-massa's

• sterpunt secundaire zijde transfo, 
ook verbonden met kuip transfo

• LS-massa's installatie Fluvius

• geleidende constructieve 
elementen van de cabine
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Veelgestelde vragen

Verzekeringen

Alle cabinelokalen, waarvan de installaties eigendom zijn 

van Fluvius, worden verzekerd met een Polis Burgerlijke 

Aansprakelijkheid. Dit houdt in dat er dekking is verworven, 

voor een bedrag van 5 000 000 euro per schadegeval voor 

het luik burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, en voor een 

bedrag van van 5 000 000 euro per schadegeval en per 

verzekeringsjaar voor het luik burgerlijke aansprakelijkheid 

na levering. Deze dekking is verworven voor lichamelijke, 

materiële en immateriële schade.

Je kunt altijd bij de diensten van Fluvius een 

verzekeringsattest bekomen.

Eigendomsbepalingen

Wat betreft de eigendomsbepalingen en eventuele 

vergoedingen, verwijzen we naar de meest recente versie 

van de reglementen van de distributienetbeheerder met 

betrekking tot de oprichting van appartementsgebouwen 

en wooncomplexen.

Op de volgende pagina vind je een tekst zoals wij die aanra-
den op te nemen bij de opstelling van de basisakte.
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BIJZONDERE BEPALING - DISTRIBUTIECABINE

Alle mede-eigenaars, ondertekenaars vestigen hierbij ten 

voordele van de distributienetbeheerder, bevoegd voor 

de bevoorrading in elektrische energie van de gemeente 

…………………., of zijn rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers, 

en dit voor de hele duur van de bevoorrading in elektrische 

energie van het grondgebied van de gemeente …………………. 

door de distributienetbeheerder of zijn rechtsopvolgers of 

rechtsverkrijgers, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, 

een erfpacht voor een LOKAAL VOOR ENERGIEBEDELING 

(distributiecabine) aangeduid op het plan van de architect dat 

aan deze akte zal gehecht blijven. De zijden en de afmetingen 

op het plan van de architect aangeduid, kunnen enigszins 

verschillen met de werkelijkheid. De afmetingen van het 

desbetreffend lokaal waarvan hier sprake, kunnen alleen 

wijzigen om technische redenen en alleen in samenspraak 

met en akkoord van de distributienetbeheerder of zijn 

rechtsopvolger. Alle wijzigingen na uitrusting van het lokaal als 

distributiecabine zijn uitgesloten indien hierover geen akkoord 

met de distributienetbeheerder bestaat.

Er wordt door de mede-eigenaars aan de comparante/bouwheer 

hierbij onherroepelijk mandaat gegeven om in hun naam en voor 

hun rekening alle onderhandelingen te voeren en voorwaarden 

te bepalen in verband hiermee en alle noodzakelijke akten en 

stukken te ondertekenen.

Tevens wordt aan de distributienetbeheerder of zijn 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers een erfdienstbaarheid 

van doorgang verleend zowel bij dag als bij nacht voor het 

lokaal, naar en van de straat, langs de gemeenschappelijke 

delen van het gebouw en de daartoe voorziene doorgangen 

en toegangen zoals een transformatorluik, meer bepaald ten 

voordele van het personeel van de werkmaatschappij van de 

distributienetbeheerder en alle andere daardoor aangestelden 

en van alle door deze personen te vervoeren materialen.

De duur van deze vorm van erfdienstbaarheid is inherent 

verbonden met de duur van de energiebedeling.

Het is uitdrukkelijk verstaan dat het genot o.m. inhoudt de 

opstelling, het onderhoud, de exploitatie en het ter plaatse 

brengen van om het even welk middenspannings- en 

laagspanningsmateriaal, nodig voor de uitrusting van de 

distributiecabine, evenals de plaatsing van elektriciteitskabels.

Wat betreft het materiaal, wordt uitdrukkelijk verzaakt aan het 

recht van natrekking.

De onkosten voor verzekering, ontvangst en jaarlijks nazicht 

van de distributiecabine door een aangenomen organisme 

vallen uitsluitend ten laste van de distributienetbeheerder of zijn 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.

De distributienetbeheerder/werkmaatschappij zal uitsluitend 

aansprakelijk zijn voor eventuele milieuschade die de 

maatschappij aan het goed zou hebben toegebracht tijdens 

de duur van de energiebedeling. De mede-eigenaars, 

ondertekenaars zullen de distributienetbeheerder/

werkmaatschappij en zijn rechtsverkrijgers in elk geval 

schadeloos stellen voor de kosten en opgelegde beperkingen 

in geval van enige vervuiling en/of milieuschade die niet door de 

distributienetbeheerder/werkmaatschappij werd veroorzaakt.

Deze rechten worden ten voordele van de 

distributienetbeheerder/werkmaatschappij of zijn 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers gevestigd, onverminderd 

alle rechten van de distributienetbeheerder/werkmaatschappij 

en zonder enige nadelige erkentenis, volgens statutaire 

bepalingen.

De distributienetbeheerder/werkmaatschappij of zijn 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers wordt uitdrukkelijk 

ontslagen tot bijdrage in de gemene kosten of 

onderhoudskosten aan de gemene delen van het gebouw 

en die mogelijks ten laste van de ingelanden zouden worden 

gelegd. De distributienetbeheerder/werkmaatschappij of 

zijn rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers heeft dan ook geen 

zeggenschap in het college der mede-eigenaars, noch 

betreffende het beheer, noch betreffende het onderhoud en 

herstellingen van het gebouw.

Er zal tussen de comparante (bouwheer) en de 

distributienetbeheerder een afzonderlijke overeenkomst 

van aankoop worden afgesloten of een erfpacht voor 99 

jaar of eender welke juridische vorm van zakelijk recht die 

het meest passend voorkomt, voor het lokaal waarover 

hier sprake en dit volgens de huidige statuten van de 

distributienetbeheerder. Een akte zal deze overeenkomst later 

bekrachtigen. De oppervlaktebepaling voor de ingenomen 

ruimte wordt bepaald aan de hand van een opmetingsplan van 

de landmeter aangeduid door de werkmaatschappij van de 

distributienetbeheerder.

Wanneer de distributienetbeheerder of zijn rechtsopvolgers 

of rechtsverkrijgers zou overgaan tot de verwerving van 

eender welk recht, zal de comparante (bouwheer) of haar 

rechtsopvolgers de eventueel uitbetaalde vergoeding 

ontvangen, in zijn eigen voordeel, zonder iets te moeten afstaan 

aan de mede-eigenaars.

Bij de overdracht van de eigendom of van het genot van een deel 

van het gebouw zal de bouwpromotor in de desbetreffende akte 

dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen.

Voor een goed begrip: de inhoud van het lokaal of de cabine blijft 

altijd eigendom van de distributienetbeheerder.

Tekst op te nemen in de basisakte van het gebouw, bij aankoop of erfpacht 99 jaar voor een lokaal dienende voor energie-
bedeling.
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Wat met de gemeenschappelijke kosten van het gebouw?

Elk gebouw waarop de beginselen van het 

appartementsrecht toepasselijk zijn, wordt beheerst door 

de basisakte en een reglement van mede-eigendom. 

Deze verplichting geldt voor elk gebouw waarvan het 

eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld 

is volgens kavels die elk een gebouwd privégedeelte 

en een aandeel in de gemeenschappelijke onroerende 

bestanddelen bevatten.

Deze regeling moet worden vastgelegd in de akte van het 

gebouw.

Volgende tekst moet hierbij worden opgenomen in de 
basisakte:

De distributienetbeheerder/werkmaatschappij of zijn 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers wordt uitdrukkelijk 

ontslagen tot bijdrage in de gemene kosten of 

onderhoudskosten aan de gemene delen van het 

gebouw en die mogelijks ten laste van de ingelanden 

zouden worden gelegd. De distributienetbeheerder/

werkmaatschappij of zijn rechtsopvolgers of 

rechtsverkrijgers heeft dan ook geen zeggenschap 

in het college der mede-eigenaars, noch betreffende 

het beheer, noch betreffende het onderhoud en 

herstellingen van het gebouw.

In overleg met de patrimoniumdiensten van Fluvius 

zal een akte worden opgemaakt die deze rechten en 

plichten vastlegt. De akte zal notarieel worden verleden.
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Bijlage 1: Modelverklaring voor de architect

 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

MODELVERKLARING IN TE VULLEN DOOR 
DE ARCHITECT OF DE FABRIKANT (IN GEVAL VAN 
EEN PREFAB-CABINE) 

Gegevens van de MS/LS-transformatiecabine: 
Dossiernummer: 
Situatie van de cabine: 
Adres:  ............................................................................................................... 
Inplantingsplan van het cabinelokaal in het gebouw, of van de vrijstaande cabine, als bijlage toe te 
voegen. De constructieve details, zoals afmetingen, materialen, muurdiktes, … die ter 
plaatse moeten worden gecontroleerd, moeten hierop terug te vinden zijn.

Gegevens van de ondertekenende architect of fabrikant (enkel in geval van een prefab-
cabine): 

 ............................................................................................................... Naam, voornaam: 
Naam bedrijf of bureau:  ............................................................................................................... 
Indien van toepassing: Nummer Orde van Architecten: ...................................................................... 
Adres:  ............................................................................................................... 
Telefoon / fax:  ............................................................................................................... 
E-mail:  ............................................................................................................... 
Andere gegevens:  ............................................................................................................... 

verklaart op zijn/haar erewoord dat hij/zij rekening heeft gehouden met de specifieke verplichtingen 
die gelden voor elektrische cabines in overeenstemming met de technische voorschriften voor 
aansluiting (document C2/112 van Synergrid) bij het opstellen van de ontwerpschetsen voor dit 
project voor een lokaal van het onderstaande type : 

BB 05 
BB 10 
BB 20 
BB 30 
BB 40 
BB 50 

Hiervoor heb ik mij gebaseerd op studies die uitgevoerd zijn door het volgende bureau 
gespecialiseerd in dynamische en/of statische belastingen en stabiliteitsberekeningen:  
Naam:  ............................................................................................................... 
Adres:  ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 
Referentie van het onderzoeksdossier:  ................................................................................ 

Handtekening Stempel 
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Bijlage 2: Checklist oplevering van het cabinelokaal

Algemene controle van het gebouw

❒ Minimale hoogte bedraagt 2,2 m

❒ Er is geen automatische brandblusinstallatie aanwezig

❒ Toegankelijkheid van het aansluiten van de kabels van de meetwagen of elektrogeengroep

❒

❒

❒

Voor de toegangsweg naar de cabine geldt:

• Geschikt voor het personeel van Fluvius

• Geschikt voor de afmetingen en het gewicht van het materieel en het transport ervan

• Er zijn geen obstakels aanwezig op de toegangsweg naar de cabine

❒

❒

❒

❒

❒

De cabine is altijd toegankelijk:

• Er is toegang 7/7 - 24/24 het jaar rond, ook bij stroomonderbrekingen

• Er is geen hulp van derden nodig

• Geen gebruik van magnetische kaarten

• Geen gebruik van andere hightech middelen

• In geval van een autolift moet deze aansluitbaar zijn op een elektrogeengroep vanaf het openbaar domein

❒ Standaardslot van Fluvius is geplaatst in de cabinedeur. Eventueel sleutelkastje met een slot van Fluvius aan de 

eerste toegangsdeur van het gebouw voor de toegangssleutels van het gebouw

❒ Schakelgang minimum 1 m

❒ Diepte kabelkanaal minimum 80 cm 

❒ Bij cabines die in een gevaarzone 0, 1 en 2 (zie AREI art. 105): aangepaste voorzorgsmaatregelen

Ligging van wachtbuizen en trekkamers

❒ Wachtbuizen met trekputten om de 20 m / afhankelijk van eventuele richtingsveranderingen in het traject

❒ Minimale afmeting trekput: 1,5 m x 1,5 m x 1 m of 1,5 m x 0,8 m x 1 m

❒ Distributieleidingen en aansluitkabels lopende door andere lokalen zitten in een afgesloten koker en hebben een 

REI van 1 uur. 

❒ Herstelling van distributie- en aansluitkabels is dag en nacht mogelijk. De kabels zijn permanent bereikbaar.

❒ De correcte kromtestraal van de aanwezige distributiekabels kunnen worden gerespecteerd.

❒ De deksels van de putten voldoen aan de normen.



Distributiecabines elektriciteit plaatsen 2726

Bouwmaterialen

Wanden en tussenwanden

❒ Gemetste muren of effen betonwanden

❒ Gemetste muren zijn gevoegd

❒ Wanden zijn in lichte kleur geschilderd

Vloer

❒ Niveau van de vloer ligt 10 cm hoger dan het maaiveld, openbare weg en 5 cm hoger dan de aanpalende lokalen.

❒ Vloer is effen, slip- en stofvrij 

❒ Vloerbelasting bedraagt minimaal 3000 daN/m²

❒ De vloer is volkomen vlak 

Zoldering en dak

❒ Waterdicht

❒ Opgetrokken in betonnen gewelven of beton. Het oppervlak onderzijde is volkomen vlak uitgevoerd.

Deuren

❒ Nuttige vrije deuropening 1,1 m breed en 2,1 m hoog

❒ Deur draait naar buiten open en heeft een stevig handvat.

❒ Vergrendeling van de deur in open stand is mogelijk.

❒ Anti-panieksluiting of van binnenuit te openen

❒ Brandweerstand van deur is in orde (indien cabine in een gebouw).

❒ Bestand tegen overdruk, veroorzaakt door interne boog

Kabeldoorvoeren

❒ Correct aantal en geplaatst zoals op het bouwplan aangegeven

❒ Geen lekken aanwezig

❒

❒

Voor meetwagen of elektrogeengroep:

• Kabeldoorvoer van minimaal 250 mm x 250 mm

• Enkel vanuit de cabine te openen

Aarding

❒ Aardingsplan aanwezig

❒ Begin en einde van de aardingslus is in het lokaal aanwezig.

❒ Aardingsonderbreker is veilig en bereikbaar opgesteld.

❒ Toegang tot de aardingsonderbreker is verzekerd.

❒ Geleidende delen / massa’s in de cabine kunnen verbonden worden aan de aarding.

❒ Keuring is uitgevoerd.

Voor akkoord

Fluvius Bouwheer

............................................................................................................... ............................................................................................................... 
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Bijlage 3: Vloer van de cabine

Fig. 1: Principeschema cabinevloer

De vloeren in de cabine worden afgewerkt in grijze dallen 

(eigen keuze) met een dikte van 4 cm of in effen volle 

beton.

De vloer kan een belasting weerstaan van 3 000 daN/m² of 

een puntbelasting van 750 daN.

Draagkracht min. 3 000 daN/m²
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Bijlage 4: Wanden van de cabine

Binnenmuren van de cabine

Binnenmuren afgewerkt in gewapend metselwerk (volle gladde betonsteen of terracottasteen) van 19 cm dikte.

Iedere laag moet worden gewapend met Murfor.

Binnenmuren afgewerkt in gewapend beton met een minimale dikte van 8 cm.

 

Alle betonwapening moet verbonden zijn met de equipotentiale aardingsstrip in het lokaal.
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Bijlage 5: Kabelkanalen en fundering van de cabine

Fig. 1: Principeschema bovenaanzicht kabelkanalen en fundering

Fig. 2: Principeschema dwarsdoorsnede HS en LS-kabelkanaal

Het HS-kabelkanaal heeft een breedte van 80 cm. De opening bovenaan bedraagt minimum 40 cm. Zo kan er eventueel 

worden gewerkt met een sokkel waarop de hoogspanningsschakelaar wordt geplaatst. Wordt de hoogspanningsschakelaar 

rechtstreeks op het kabelkanaal geplaatst (zonder sokkel), dan moet de breedte van de opening van het kabelkanaal 

vergroten tot de breedte aangegeven door de fabrikant. 

Kabeldoorvoeren Ø 150 mm
8 (4x2) In te storten

Waterdichte stop
Hauff - Type HSI 150-K2

Kabeldoorvoeren Ø 150 mm
3 (3x1) In te storten
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Het LS-kabelkanaal heeft een breedte van 1 m en de opening bedraagt minimum 40 cm. Kabelkanalen worden verder 

uitgewerkt met een tandprofiel van 3 x 2 cm en worden dichtgelegd met etherboardplaten met een dikte van 18 mm.  

De lengte wordt bepaald in overleg met Fluvius.

Kabelkanaal in opbouw

 Plaatsing tandprofiel

Afwerking t.o.v. vloerplaat Afdichting met etherboard
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Fig. 1: Principeschema doorvoeren in HS en LS-kabelkanaal

Kabeldoorvoeren

Maaiveld

Bijlage 6: Kabeldoorvoeren
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Fig. 2: Doorvoer van een cabine op het gelijkvloers met 
kabelkanaal

Fig. 3: Doorvoer wanneer cabine zich in de kelder bevindt

Standaard gebruikt door Fluvius:

Merk Hauff of compatibel type: 150 HSI/K2 met lengte 

300 mm (afhankelijk van de dikte van de muur).

Maaiveld

M
in
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Technische specificaties

220 x 220 mm

21
0 

m
m

1060 mm

43
0 

m
m

Dichtpakking HSI 150-K2/X:

• dubbelzijdige aansluitmogelijkheden voor systeem 

afdichting

• minimum wanddikte 100 mm

• individueel voor elke wanddikte > 100 mm leverbaar

• ramenmontagesysteem voor pakketbouw, vanuit fabriek 

leverbaar

• 2-zijdige afdichting door middel van binddeksels

• ook uitvoering voor dubbel element wanden 

beschikbaar

• 2,5 bar drukdicht na het betonneren.



Distributiecabines elektriciteit plaatsen 3534

Bijlage 7: Meetluik van de cabine

Merk: Renson type 411 

Bij bestelling vermelden: kabeldoorvoerluik type 411: 250 x 250 

• Materiaal:

 - Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5

 - Afwerking: in alle mogelijke RAL-kleuren

• Afmetingen: 

 - Inbouwdiepte: 29 mm

 - Dimensies: zie tekening

Fig. 1: Afmetingen meetluik

 Buitenkant cabine     Binnenkant cabine
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Bijlage 8: Deur van de cabine

De deur is voorzien van 4 scharnieren (1 met veer) en is 

zelfsluitend. Ze heeft een dikte van 45 mm, is vervaardigd 

uit een materiaal dat druk en brand kan opvangen. Fluvius 

plaatst zelf het cilinderslot. De deur moet een REI-waarde 

hebben conform de lokale brandvoorschriften als ze uitgeeft 

in de openlucht. Indien de deur zich binnenin een gebouw 

bevindt, moet deze een REI-waarde hebben van 1 uur tenzij 

anders opgegeven in de lokale brandvoorschriften.
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Bijlage 9: Transformatorluik

Merk: ERMATIC

Type ER2R154100 (klasse B125)

Type ER3R154100 (klasse C250)

Beide zijn voorzien van kaders voor inleg van tegels en van OTC-

locking (anti-inbraak/diefstal).

Afmetingen van het transformatorluik:
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Aandachtspunten bij plaatsing van Ermatic-deksel

Betonnen inlegkader

• Binnenafmeting 100 x 154 cm

• Controlemaat overhoeks wordt dus 183,6 cm

• Sponning ter opleg kader: breedte 20 cm x diepte 10 cm

Zorg ervoor dat het peil van het deksel na plaatsing hoger 

is dan het omliggende peil van de verharding/maaiveld om 

de toevloed van regenwater te voorkomen. Alle randen van 

deze volkomen glad af te werken bekisting komen in een 

plat vlak te liggen, dus niet scheluw.

Het deksel mag wel worden geplaatst in een eigen ’plat 

vlak’ volgens de helling van bv. een voetpad. Dit inlegdeksel 

(indien nodig ondersteund met bijkomende gewapende 

betonlatei of stalen profiel) is constructief uitgevoerd, zodat 

het dezelfde draagkrachtnorm heeft als het deksel, B125 of 

C250.

Gietijzeren kaderwerk

Zorg ervoor dat het betonnen inlegkader voldoende verhard 

is vooraleer je het gietijzeren kaderwerk inpast (8 dagen).

De inpassing gebeurt in 2 fases:

• Eerste fase: Leg het kaderwerk (zonder dekselinleg) 

zeer zorgvuldig in d.m.v. kunststoffen spieën onder de 

respectievelijke overgangen van de kaderonderdelen 

(4 stuks in de lengte- en 3 in de breedterichting). 

Controleer de uitvlakking met bv. een aluminium lat. 

Let op de in het kaderwerk aangeduide letters A, B en C 

(resp. deksels). Plaats A bij dwarse plaatsing (korte kant 

naar het gebouw) het dichtst bij het gebouw. Zet het 

inmiddels horizontaal geplaatste kader zeer stevig en 

zorgvuldig vast tussen het verharde inlegdeksel en de 

buitenrand van het kaderwerk.

• Tweede fase: Plaats de 3 deksels. Let er daarbij op 

dat de inlegdeksels A, B en C corresponderen met de 

aanduidingen in het kaderwerk. Controleer nogmaals 

de uitvlakking met bv. een aluminium lat. Kijk na of het 

kaderwerk en inlegdeksels perfect werden ingepast. 

Voer dit desnoods opnieuw uit. Reinig vervolgens alle 

randen en het gietijzeren kaderwerk en smeer deze 

onderdelen met vet in.

Let op

Door de beperkte diepte tussen het profiel van de 

deksels en de bovenrand kun je in de praktijk slechts 

tegels gebruiken van 2 cm dikte.

!
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Bijlage 10: Ventilatie van de cabine

Fig. 1: Principeschema ventilatie cabine op gelijkvloers 

 Fig. 2: Principeschema ventilatie cabine in een kelder (in geval van geen rechtstreekse verluchting naar buitenaf)
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Verluchtingsroosters voorgeschreven door Fluvius:

Merk: Renson (of gelijkwaardig)

Lage rooster: type 412

• Materiaal:

 - Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5

 - Inox muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm (op aanvraag)

 - Voorzien van aardingsklem

 - Afwerking: in alle mogelijke RAL-kleuren

• Afmetingen: 

 - Lamelstap: 20 mm

 - Inbouwdiepte: 29 mm

 - Aanslag van het kader: 21 mm

 - Afmetingen: 600 x 400 mm

• Bevestiging:

 - Muurankers inbegrepen

 - Clips veren op aanvraag

• Optie: met watergoot

• Rooster kan eventueel in de deur worden geplaatst.

Hoge rooster: type 412

• Materiaal:

 - Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5

 - Inox muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm (op aanvraag)

 - Voorzien van een aardingsklem

 - Afwerking: in alle mogelijke RAL-kleuren

• Afmetingen: 

 - Lamelstap: 20 mm

 - Inbouwdiepte: 29 mm

 - Aanslag van het kader: 21 mm

 - Afmetingen: 950 x 650 mm

• Bevestiging:

 - Muurankers inbegrepen

 - Clips veren op aanvraag

Binnenzijde Buitenzijde
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Muurankers nr. 418
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Zonder flens

nr. 412ZF

Aardings-
klem

Technische gegevens roostertype 412

Debiet (EN 13030)

K-factor (aanzuig) 33,80

K-factor (uitblaas) 33,80

Ce-coëfficiënt 0,172

Cd-coëfficiënt 0,172

Technische gegevens  

Visuele vrije doorlaat 93 %

Fysische vrij doorlaat 39 %

IP klasse IP2XD
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Bijlage 11: Kabels buiten de gebouwen

Waterdicht dekselMaaiveld

trekput

Waterdicht deksel

150150

Max. 20 m Max. 20 m

Max. 20 mMax. 20 m

(Richtingsverandering)

LS- en HS-Buizen
 Ø160

LS- en HS-Buizen
 Ø160

trekput

HS-Lokaal

Bovenaanzicht trekput
op schaal 1/50

Snede  trekput
op schaal 1/50

M
in

. 2
20

M
in

. 8
0

R Kabel

R Kabel

R Kabel

LS- en HS-Buizen
 Ø160

LS- en HS-Buizen
 Ø160

trekput 150 x 80 (Richtingsverandering)
trekput 150 x 150

Rooilijn
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Bijlage 12: Aarding van de cabine

Algemeen 

De plaatsing gebeurt conform artikel 98 van het AREI, waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner 

moet zijn dan 10 ohm. Gebruik voor de bevestiging van de aardingslus enkel koperen onderdelen (haken, ruiters, pinnen, 

krammen) of onderdelen in een materie die geen corrosie van het metaal van de geleider van de aardingslus kan 

teweegbrengen.

In geval van een prefab- of een vrijstaande cabine

De aardingslus bevindt zich onder de buitenwanden van 

de cabine en maakt over een lengte van minstens 8 m 

contact met de grond. Sluit beide uiteinden aan op een 

aardingsonderbreker. De aardingslus komt boven in het 

LS-kanaal en is verbonden met minstens 4 aardingsstaven 

met een nuttige lengte van 1,5 m die naar buiten worden 

ingedreven onder een hoek van 45°. 

Breng de aardingslus altijd aan op een ongeroerde grond en 

bij voorkeur op 0,5 m van de omtrek van de funderingsplaat. 

De lus mag de draagkracht van de funderingsmuren niet 

verzwakken. De aardingslus krijgt uiteindelijk een deklaag 

van 5 cm zuiver zand of grond.

Elke cabine krijgt 3 aardingsdoorvoeren: 2 voor de 

aardingslus en 1 voor een eventueel bijkomende 

diepteaarding.

Bij de meter of het verdeelbord worden de twee uiteinden 

van de lus door twee krimpmoffen (elk 1 m lang) in de 

funderingsplaat tot boven de vloerpas getrokken. Zo 

ontstaat er geen rechtstreeks contact met het beton. 

Beide uiteinden van de lus monden uit ter hoogte van het 

laagspanningsbord en eindigen 1,2 m boven de pas van de 

deurdorpel. 

Totale lengte van de
aardingslus: min. 8 m 

Onder de omtrek van het
gebouw met een

tolerantie van ± 0,20 m Max 2,5 tussen 2 schuin ingedreven
aardelektroden (hoek van 45°), met

lengte van min. 1,5 m 

Cabine

Fig. 1: Voorbeeld van een aardingslus onder een cabine (prefab of vrijstaand)
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Fig. 2

In het geval van een cabine in een gebouw

De aarding van de cabine wordt aangesloten op de globale aardingslus van het gebouw.  

Deze lus bestaat uit een volle koperen kern met een minimale doorsnede van 25 mm².

Fig. 3

K K T

Cabine

TN-C

Naar het net

Constructieve geleidende
elementen van het gebouw 

Aangrenzend
gebouw 

Equipotentiale verbindingen
van aangrenzend gebouw 

K K T

Cabine

TN-C

Naar het net

Constructieve geleidende
elementen van het gebouw 

Hoofdgebouw

Equipotentiaalverbindingen 
van hoofdgebouw 
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Equipotentiaalverbinding van de betonwapening

De wapening is verbonden met een van buitenaf bereikbaar aansluitpunt. Dat aansluitpunt komt op 50 cm boven de 

funderingsplaat onder dezelfde hoek waar de aardingslus of aardverbinding naar boven komt. De funderingsplaat wordt 

met de aardingsklem verbonden via een aardplaat.

Die wordt met de wapening verbonden door middel van een klem type 308041 of gelijkwaardig.

Hiervoor voorzien we een aardplaat (met spijkergaten) type Hommema 0641 of gelijkwaardig.
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Bijlage 13: De prefabcabine

Valt de keuze op een prefabcabine, dan kun je via de website van Synergrid (specifiek C2/115: Lijst van erkende 

geprefabriceerde behuizingen voor de toepassing van de C2/112 en C2/116) nakijken welke cabines door Fluvius zijn 

goedgekeurd. 

Voorbeeld van een Lithobeton-cabine die Fluvius standaard plaatst.
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Bijlage 14: Het LS-bord

Bevestiging van het LS-bord Bevestiging gebeurt met ankerbouten

 

L1

L2

L3

PEN / Nulrail

L1

L2

L3

PEN / Nulrail

1 500 mm

1 650 m
m
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Hoe 
kun je ons 
bereiken?

Alle info via Fluvius.be

Dringende meldingen (7/7 - 24/24)

•  Gasgeur? 0800 65 0 65

Prioritair - gratis nummer

•  Onderbreking of defect? 078 35 35 00

Zonaal tarief

• Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis 8635 
 kunnen een gasgeur, onderbreking of defect melden 
 via sms-codebericht - meer info op fluvius.be/contact 

Geen antwoord op onze site?

Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur (zonaal tarief) 

Complexe vraag of discreet overleg?

Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren  
vind je op fluvius.be/klantenkantoren

http://fluvius.be
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