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Algemeen 

1 Inleiding 
Deze brochure bevat algemene richtlijnen over een elektriciteitsaansluiting en installaties van 
groepsbouwprojecten op laagspanning en is een naslagwerk voor de architect, de bouwpromotor 
en de installateur. 
 
Als de klant een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of een wijziging aan zijn bestaande 
aansluiting heeft gedaan bij Fluvius, ontvangt de klant een “persoonlijk stappenplan”. Dit is een 
brochure op maat van de klant waarin stapsgewijs wordt uitgelegd welke voorbereidende werken 
de klant moet uitvoeren, alvorens Fluvius langskomt om de aansluitwerken uit te voeren. Het 
persoonlijke stappenplan geldt dan ook als enige correcte document, indien er een conflict zou zijn 
met de algemene richtlijnen die in deze brochure worden beschreven.  

2 Algemene voorschriften 
Elke aansluiting, alsook elke installatie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die op het 
elektriciteitsdistributienet is aangesloten, moet voldoen aan de normen en de reglementeringen 
die op elektrische installaties van toepassing zijn. 
 
Meer bepaald voor groepsbouwprojecten op laagspanning: 

• Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI); 
• Technisch Reglement Distributie Elektriciteit Vlaams Gewest (TRDE) (VREG); 
• C1/107 Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het 
• LS-distributienet (Synergrid); 
• C1/106 Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van 

tijdelijke installaties voor werven; 
• aansluitingsreglement Fluvius; 
• dit document. 

 
Bovendien beantwoordt ze aan de regels van goed vakmanschap. In ieder geval neemt de eigenaar 
van het goed in kwestie de nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te 
voorkomen. 
Bijkomend dienen eveneens, in geval van multidisciplinaire projecten, de modaliteiten vereist door 
andere disciplines gerespecteerd te worden [8]. 
 

Vermoeden van conformiteit: Wanneer aan de hierboven vernoemde normen en 
reglementeringen wordt voldaan bestaat er een sterk vermoeden van conformiteit van de 
installatie. Het kan echter altijd voorkomen dat Fluvius ter plaatse (zeer) specifieke afwijkingen 
vaststelt die door de klant alsnog rechtgezet moeten worden. 



Algemene richtlijnen elektriciteitsaansluiting en installaties van groepsbouwprojecten • versie • 17-09-2020 
 

2  
 

3 Termijn van uitvoering 
De netbeheerder beantwoordt aan de termijnen opgelegd in het TRDE (Technisch Reglement Distributie Elektriciteit). 

4 Tijdelijke aansluitingen 
Belangrijk hierbij is dat er altijd wordt beoogd niet meer dan één tijdelijke aansluiting per 
perceel toe te staan. 
Dit vertaalt zich in de praktijk zo dat de tijdelijke aansluiting voor de werkzaamheden van het 
complex aankomt op een centrale werfkast die wordt gedeeld of van waaruit een verdeling 
gebeurt naar andere aannemers. 
 
De praktische regeling hiervan is volledig ten laste van de klant of zijn uitvoerders. 

5 Conceptuele hoofdlijnen 
Wanneer er drie of meer meterkasten bij een klant worden geïnstalleerd, wordt de installatie 
verplicht uitgevoerd d.m.v. een kastenbatterij1. 
Dit is een geheel van meterkasten dat door een fabrikant wordt gebouwd conform Fluvius 
vereisten. 
Dit wil onder meer zeggen dat de opstelling op een corrosiebestendig, rigide draagframe komt. 
 
De kastenbatterij wordt aangeleverd bestaande uit het draagframe, de aansluitmodules, de 
aansluitlastscheiders en stuurdraden (regioafhankelijk).  
De meetmodules en overige interne componenten worden door Fluvius geleverd en geïnstalleerd. 
 
Wanneer het aantal meterkasten, beoogd om een teller te bevatten2, in één kastenbatterij 
opgenomen, groter of gelijk is aan drie, is er één meterkast verplicht (bij te plaatsen) voor een 
algemene teller ook al wenst de klant deze niet te gebruiken. 
Vanaf vijf meterkasten wordt er ook altijd een hoofdschakelaar (ook “brandweerschakelaar”) 
centraal opgesteld in de kastenbatterij. Deze vervangt de zekeringenbasis voor regio Limburg. 
De kastenbatterij wordt opgesteld op een plaats of in een lokaal dat voldoet aan de beschreven 
regels. 
Zowel de klant als Fluvius hebben steeds toegang tot dit lokaal. 
 
De klant (of zijn afgevaardigde) voert de voorbereidende werken uit zoals aangegeven in §7 
Uitvoering. 
Zodra aan alle vereisten is voldaan opent Fluvius alle scheiders en is de installatie operationeel. 
  

 
1 Uitgezonderd specifieke vereisten met betrekking tot groene metingen. 
2 Dit wordt een “eenheid” genoemd, zie pagina 15 voor de naamgeving m.b.t. kastenbatterijen. 
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6 Praktische zaken 
De installatie van een groepsbouwproject bestaat, gezien vanuit het aansluitingspunt aan 
straatzijde tot en met de aankomst op het hoofdverdeelbord van de verschillende privatieven in 
het gebouw, uit de volgende elementen: 

• de aansluitkabel; 
• de wachtbuizen en graafwerken; 
• de muurdoorvoer; 
• het meterlokaal; 
• de kastenbatterij; 
• de verbindingskabels. 

6.1 Aansluitkabel 
De aansluitkabel bestaat steeds uit één stuk. Het gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is 
verboden tenzij ze worden gemaakt door Fluvius [1]. 

6.1.1 Kabelsectie 

De berekening van de sectie van de aansluitkabel gebeurt tijdens de online aanvraag. De klant 
krijgt deze info in zijn persoonlijk stappenplan. 
Voor kabelsecties ≤50 mm² dient de kabel door de klant geleverd en geplaatst te worden.  
Vanaf een kabelsectie >50 mm² wordt er een verdeelkast buiten aan de rooilijn, op openbaar 
domein, van het complex geplaatst. Bovendien levert en plaatst Fluvius de kabel voor deze secties 
[5]. 

6.1.2 Kabellengte 

De berekening van de kabellengte gebeurt tijdens de online aanvraag. De klant krijgt deze info in 
zijn persoonlijk stappenplan. 
 
Opgelet 
Als de loodrechte afstand van de meterkast tot de rooilijn meer dan 25 m bedraagt komt er een 
lange afstandsbeveiliging. Dit is een aftakkast die aan de rooilijn komt op privédomein en die 
zekeringen bevat om de, in dit geval relatief lange, aansluitkabel adequaat te beveiligen.  
In bijzonder geval kan deze kast tot 3 meter van de rooilijn gezet worden (op privédomein) onder 
voorwaarde dat de kast permanent veilig bereikbaar is. 
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6.1.3 Tracé binnenshuis 

De lengte van de aansluitkabel binnen het gebouw wordt zo kort mogelijk gehouden en doorkruist 
zo weinig mogelijk verschillende lokalen3. 
 
Het tracé van de kabel moet steeds visueel herkenbaar zijn en blijven. 
Plaatsing van de aansluitkabel in vloeren, muren, (valse) plafonds en dergelijke – zelfs wanneer 
geplaatst in een buis – is dus verboden. 
 
Het meterlokaal wordt door de klant zo gepositioneerd in het gebouw dat er langsheen het traject 
van de aansluitkabel, alsook in het meterlokaal op zich, geen verhoogd brandgevaar heerst ([3], 
[6], [7]).  
Eveneens ondervindt de aansluitkabel op zijn traject zo weinig mogelijk hinder. 
 
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. 
 

6.1.4 Type 

De aansluitkabel is van het type: 
• EXVB voor kabelsecties ≤50 mm² ; 
• EAXeVB voor kabelsecties >50 mm². 

 
Kleur van de geleiders: bruin - zwart - grijs - blauw.  
Dit is eveneens de volgorde waarop het aansluitelement4 – van links naar rechts of van boven naar 
onder – dient aangesloten te worden. 
De aansluitkabel mag absoluut geen geel-groene geleider bevatten. 
 
Fluvius behoudt zich het recht de aansluitkabel niet aan te sluiten als deze niet voldoet aan de 
juiste vereisten. 

6.1.5 Plaatsing 

De aansluitkabel mag zich – omwille van zijn eigenschappen m.b.t. brand – niet in de korte 
nabijheid van andere kabels bevinden (dus ook de ktv-kabel). In de praktijk wil dit zeggen dat er 
tussen de aansluitkabel en andere kabels een minimum afstand van 5 cm dient gerespecteerd te 
worden5, en dit over het volledige pad binnenshuis van de aansluitkabel.  

 
3 Dit betekent indirect dat de muurdoorvoer (extern-intern) niet direct in het meterlokaal moet binnenkomen (zie ook §6.4). 
4 Afhankelijk van de grootte van de kastenbatterij kan dit een klemmenblok zijn of een brandweerschakelaar. 
5 5 cm tussenafstand is geldig wanneer de kabels enigszins parallel met mekaar lopen. Bij het kruisen van kabels moet er geen 
rekening worden gehouden met deze tussenafstand. 

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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Het deel van de aansluitkabel binnen het gebouw moet door de klant over de gehele lengte 
beschermd worden tegen elke beschadiging (zie ook §6.4). 
 
Bij het plaatsen dient eveneens de buigradius van de kabel gerespecteerd te worden, deze 
bedraagt 12 x de buitendiameter van de kabel. 
 
Voor de in de praktijk toegepaste kabels betekent dit: 
 

 EXVB EAXeVB 
Kabelsectie 
(mm²) 

16 25 35 50 95 150 

Buitendiameter 
(mm) 

23 26,5 29 31 35,3 43,4 

(indicatieve waarden gebaseerd op [10]) 
 
Dit betekent dat in de praktijk buigradii van 40 en 55 cm voor respectievelijk EXVB en EAXeVB 
praktische richtlijnen kunnen vormen. 

6.2 Wachtbuizen en graafwerken 

6.2.1 Graafwerken 

Aanleg van de mantelbuis (of buizen) buiten het complex wordt idem uitgevoerd als bij 
eengezinswoningen; op privédomein worden de werken uitgevoerd door de klant, op openbaar 
domein door Fluvius. 
Er wordt loodrecht gegraven op en vanaf de grens met het openbare domein (rooilijn) in een 
rechte lijn naar de muurdoorvoer. 
De buis wordt 1 m van de muurdoorvoer onderbroken in een wachtput van 1 x 1 x 1 m. 

6.2.2 Wachtbuis 

De bovenkant van de wachtbuis bevindt zich minstens 60 cm onder het maaiveld. 
In de sleuf wordt een aparte, gladde, harde, niet-geribde Benor-gekeurde pvc-buis met een 
diameter van minimum 110 mm tot aan de put voorzien (bij enkelvoudige aansluitkabel, zie 
verder). 
Als Fluvius de aansluitkabel door de buis dient te voeren dient deze voorzien te zijn van een 
trekdraad voor het vergemakkelijken van het doorvoeren van de aansluitkabel. 
 
De nodige maatregelen dienen te worden getroffen om te vermijden dat er geen vuil in de 
wachtbuizen kan terechtkomen tot de nodige werken zijn uitgevoerd, dit kan immers het 
doorvoeren van de kabel(s) bemoeilijken. 

6.2.3 Lusvoedingen 

In principe dient er, wanneer de sectie van de aansluitkabel groter is dan 50 mm², een voetpadkast  
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geplaatst te worden op openbaar domein aan de voorzijde van het complex om een aftakking op 
het laagspanningsdistributienet te verwezenlijken. 
 
Het moffen van een aansluitkabel (wat in dit geval netkabel wordt) is voor deze secties moeilijk  
verwezenlijkbaar [5]. 
Occasioneel kan het voorkomen dat de aftakkast niet geplaatst kan worden (gemeentelijk verbod 
op plaatsing, voetpad te smal, enz.). 
Zogenaamde ‘lusvoedingen’ worden in dit geval toegepast. 
Lusvoedingen komen dus enkel voor wanneer de kabelsectie >50 mm² én de plaatsing van een 
aftakkast onmogelijk blijkt. 
 
Hierbij worden er twee kabels van straatzijde naar het meterlokaal getrokken. 
Het distributienet gaat zo in het gebouw tot aan de kastenbatterij en vertrekt van de 
kastenbatterij terug naar buiten en vormt daar opnieuw distributienet. Netkabels op privédomein 
dienen echter stellig vermeden te worden, om deze reden wordt het toepassen van lusvoedingen 
slechts toegestaan als laatste uitweg. 
 
Omdat lusvoedingen moeten vermeden worden kan, als mogelijk alternatief, in deze gevallen de 
aansluitkabel gekoppeld worden op een nabijgelegen voetpadkast. 
 
Samengevat wordt er voor de wachtbuizen: 

• In het geval van een enkelvoudige aansluitkabel één pvc-buis met een diameter van 
minimaal 110 mm voorzien.  

• In het geval van meervoudige aansluitkabels voor beide kabels een aparte pvc-buis met 
een diameter van minimaal 110 mm voorzien. 

6.3 Muurdoorvoer 
De klant voorziet een muurdoorvoer; dit is een doorvoeropening door de wand die het exterieur 
met het interieur scheidt6. De klant monteert ter afwerking in deze doorvoeropening een gladde 
pvc buis. 
Zogenaamde energiebochten (filobochten) zijn niet toegestaan [5].  
 
De muurdoorvoer bevindt zich in de voorgevel7 en is zodanig gelokaliseerd dat het binnenshuis 
kabeltraject van de aansluitkabel beperkt blijft én de vereisten m.b.t. art. 104 gerespecteerd 
blijven. 
 
Opgepast: Elektriciteit mag NIET samen met kabeltelevisie door één doorvoeropening! [3] 
 

Sectie aansluitkabel Diameter  
wachtbuis 

Diameter 
muurdoorvoer 

Type muurdoorvoer 

T.e.m. 35 mm²  110 110 PVC-muurdoorvoer 

 
6 Er zijn immers ook muurdoorvoeren binnenshuis mogelijk. Zie bijvoorbeeld figuur 3. 
7 Wordt beschouwd als zijnde de gevel die zich situeert aan de straatkant waar het huisnummer is toegekend.  
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> 35 mm²  110 110 PVC-muurdoorvoer  
2 x 110 2 x 110 PVC-muurdoorvoer 

(in geval van lusvoeding) 
De klant is verantwoordelijk voor het water- en gasdicht maken en houden van de muurdoorvoer 
zowel wat betreft de afdichting tussen de opening en de buis als afdichting tussen de buis en kabel 
(art. III.4.1.2 van [4] en hfst 8 van [1]). 
 
 

6.4 Meterlokaal 

6.4.1 Regelgeving 

Rechtstreekst uit [4] artikel III.4.2.1: 
§1 In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA overschrijdt, stelt de 

elektriciteitsdistributienetgebruiker voor de plaatsing van de meetinrichting en andere 
apparatuur die deel uitmaakt van de aansluiting, gratis een (deel van een) ruimte ter 
beschikking aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Die ruimte voldoet aan de eisen van 
de elektriciteitsdistributienetbeheerder. 

§2 In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA niet overschrijdt, stelt de 
elektriciteitsdistributienetgebruiker gratis een deel van een muur ter beschikking voor de 
aansluitingskast. 

 
Merk op:  
het aansluitingsvermogen is het contractueel vermogen waarover de klant beschikt [4]. 
Bij groepsbouw heeft iedere klant een individueel energieleveringscontract. Het aansluitings-
vermogen is dus de som van deze vermogens.  
Het aansluitingsvermogen van een groepsbouwproject met slechts 3 gebruikers 1 x 40 A zal dus 
reeds 9,2*3 = 27,6 kVA zijn! 
In de praktijk betekent dit dat groepsbouwprojecten in de meeste gevallen groter zijn dan 25 kVA. 

6.4.2 Inplanting 

De meetinrichtingen worden samen opgesteld in een door Fluvius goedgekeurd lokaal of plaats, 
overdekt en omsloten, en die in alle omstandigheden gemakkelijk en veilig toegankelijk moet 
blijven zowel voor de klant als voor Fluvius [1]. 
 
Een situatie waarbij een gedeelte van de meetinrichtingen gegroepeerd is in een 
gemeenschappelijke ruimte, en een ander gedeelte individueel opgesteld is op de verdiepen, is 
niet toegestaan, ook niet in geval van een renovatie [1]. 
 
Het plaatsen van de meetinrichting is uitdrukkelijk verboden op de volgende plaatsen: 

• In een gebouw zonder huisnummer (stallen, garageboxen, enz.) 
• In kruipkelders 
• Boven treden van trappen en bordessen (< 2x2 m) 
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• In slaapkamers, badkamers, doucheruimten, toiletruimten 
• In een ruimte met toegang tot lift- en vuilniskokers 
• In een technische ruimte voor een liftaggregaat 
• In ruimten met een groot brand- of ontploffingsgevaar 
• In een ATEX-gezoneerde ruimte 
• In een machinekamer (frigo- of diepvriespark, ruimte met compressoren of andere 

toestellen die risico’s op vonkvorming optreden) 
Het lokaal bevindt zich tegen de gevel van de straat waarop het huisnummer is toegekend8, op het 
gelijkvloers of op de eerste kelderverdieping. Is dit niet mogelijk dan is het meterlokaal zodanig 
ingepland dat de afstand van de muurdoorvoer tot de kastenbatterij zo kort mogelijk is (zie figuur 
3 afstand ‘x’). 
 
Het meterlokaal wordt eveneens zo gepositioneerd in het gebouw dat er langsheen het traject van 
de aansluitkabel, alsook in het meterlokaal op zich, geen verhoogd brandgevaar heerst ([3], [6], 
[7]).  
Eveneens ondervindt de aansluitkabel op zijn binnenshuis traject zo weinig mogelijk hinder. 
 
Figuur 3 geeft een situatie weer waarbij het meterlokaal niet direct grenst aan de voorgevel. 
Hierbij zijn er twee mogelijke uitwerkingen getoond; het rode traject traverseert een ander lokaal 
alvorens men aan het meterlokaal elektriciteit komt; het blauwe traject toont een alternatief pad 
en opstelling van de kastenbatterij. 
Beide opstellingen zijn toegelaten zolang aan alle randvoorwaarden voldaan wordt (o.v.v. 
brandveiligheid, de lengte van het kabeltraject, enz.). 
Merk op dat een aansluitkabel nooit doorheen het aardgasmeterlokaal mag lopen. 
 
Bovendien dient de kabel binnenshuis bij ondergrondse plaatsing in een wachtkoker geplaatst 
worden. 
Bij een traject doorheen een volwaardige kelder dient er een kabelladder of kabelgoot met 
minimale breedte van 10 cm vanaf de doorvoeropening in kelderwand tot aan de 
brandweerschakelaar in de kastenbatterij te lopen. Deze is enkel dienstig voor de aansluitkabel 
elektriciteit. 
 
 

 
8 Dit is ook de straat waarop de aansluiting wordt gerealiseerd. 
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Figuur 1: positionering meterlokaal elektriciteit & mogelijke kabeltrajecten (rood vs blauw) 

Na voorafgaand overleg en mits akkoord van Fluvius kunnen in uitzonderlijke omstandigheden 
meerdere kastenbatterijen in meerdere lokalen opgesteld worden. 
 
 

6.4.3 Samenbouw met overige disciplines 

Het kan voorkomen dat meerdere disciplines zoals elektriciteit, water en aardgas samen in één 
meterlokaal worden geplaatst (fig. 4).  
Hierbij dienen specifieke richtlijnen gevolgd te worden (zie ook bijlage 5). 
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Figuur 2: Multidisciplinair meterlokaal 

 
Afhankelijk van het aantal aardgasmeters en elektriciteitsmeters mogen deze al dan niet samen in 
één lokaal geplaatst worden: 

• Bij minder dan 10 eenheden9 heeft de bouwheer keuze tussen montage in een 
gecompartimenteerde meterkast, een gezamenlijk lokaal of een apart meterlokaal per 
discipline. 

• Vanaf 10 eenheden is de bouwheer verplicht de meetinrichtingen aardgas alsook de 
kastenbatterij elektriciteit in een apart lokaal onder te brengen.  

 
Een grootvermogenbord, dat uit een samenbouw van meerdere meterkasten kan bestaan, wordt 
meegeteld als één eenheid. 
  

 
9 Voor een uitgebreide definiëring van het concept “eenheid” zie pagina 20. 
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Let wel:  
Als er meerdere disciplines in één meterlokaal mogen ondergebracht worden, betekent dat het 
geheel aan alle eisen, gesteld door de aanwezige disciplines, gelijktijdig moet voldoen (zie 
brochure “algemene richtlijnen aardgasaansluiting”). 
Een elektriciteitsmeter mag in geen geval boven een aardgasmeter worden geplaatst.  
 
In het meterlokaal elektriciteit mogen evenwel volgende disciplines opgesteld worden: 

• distributieinrichtingen voor telecommunicatie (bijvoorbeeld Belgacomkasten, taps kabeltv, 
etc.); 

• zekeringkast algemene delen van het gebouw; 
• brand- of andere detectiecentrales. 

 
Probeer steeds om water- en/of aardgasmeters uit dit lokaal te weren. 
Er mogen zich hoe dan ook nooit meer dan 9 watermeters in hetzelfde lokaal dan de meters 
elektriciteit bevinden.  
Zo ja, dient er een apart lokaal voor voorzien te worden. 
 
N.B.: De watergroep stelt geen expliciete limiet op de samenbouw van aardgas- en elektriciteits-
meters samen met hun watermeters. Het is in de praktijk wel inderdaad zo dat vanaf 10 
wooneenheden de elektriciteitsmeters vaak apart moeten worden gezet in een meterlokaal (zowel 
bij Eandis als Fluvius). 
De aardgas- en watermeters worden dan gebruikelijk samen in een ander meterlokaal 
ondergebracht. 

6.4.4 Omgeving 

Het meterlokaal is over de ganse vloeroppervlakte minstens 2 m hoog10 en 1,2 m breed. 
Het is bovendien voldoende verlicht en verlucht [1].  
De vloer van het lokaal is droog, verhard, effen en slipvrij. 
 
De schakelaar voor de verlichting van het lokaal bevindt zich bij voorkeur aan de buitenzijde van 
het lokaal langs de toegangsdeur. 
Wanneer men een bewegingsmelder wenst toe te passen om de verlichting in het meterlokaal te 
schakelen, dient deze altijd vergezeld te worden van de bovenvermelde schakelaar om diezelfde 
verlichting manueel te kunnen inschakelen indien nodig.  

6.4.5 Voorzieningen 

Voor projecten waarbij er minstens 3 gebruikers ktv zijn wordt de tap voor het distribueren van de 
kabeltelevisie binnenshuis geplaatst. De tap komt in de buurt te staan van de tellerverzameling 
elektriciteit. 
Alle interne coaxkabels die intern naar alle individuele installaties lopen komen dus binnen in dit 
meterlokaal. 

 
10 Dit is afhankelijk van de opstellingshoogte van de kastenbatterij; er dient altijd 30 cm vrije ruimte boven de kastenbatterij te zijn. 
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Op deze manier is het verzekerd dat er in het meterlokaal een communicatiemedium aanwezig is 
in het kader van toekomstige slimme netten [5]. 

6.4.6 Toegangsweg 

De plaats waar de kastenbatterij is geplaatst is op een veilige manier toegankelijk en 
evacueerbaar. 
 
Wanneer de meetinrichtingen in een apart lokaal zijn ondergebracht dient de toegangsdeur van 
het meterlokaal naar buiten toe open te draaien. Het pad naar de meetinrichting is vrij van 
hindernissen. 
 
Wanneer de meetinrichting in de kelder is geplaatst, dient deze toegankelijk te zijn via een vast 
opgestelde trap of via een vast pad naar de kelder (bv. een afrit van een garagepoort). 

6.5 Kastenbatterij 
De kastenbatterij (ook “tellerverzameling”) is het geheel van meterkasten die tegen mekaar 
gemonteerd zijn op een draagframe en die opgesteld staan in een voor de Fluvius (en klant) 
toegankelijke ruimte (§6.4). 
De klant realiseert een conforme opstelling  o.b.v. de goedgekeurde maatschetsen (zie ook sectie 
8 “Uitvoering”). 
De opstelling wordt door een kastenfabrikant (eventueel via een groothandel) aan de klant 
aangeleverd. 
Het aangeleverde geheel bestaat uit het draagframe met hierop de aansluitmodules geïnstalleerd 
alsook de hoofdschakelaar, de verdeelklemmen, de vermogenbedrading, de stuurdraden en de 
stuurklemmen enz. 
De kastenfabrikant wordt door Fluvius officieel op zijn verantwoordelijkheden gewezen o.v.v. 
technische en conceptuele vereisten aan de kastenbatterij [11]. 
 
De overige vereisten met betrekking tot kastenbatterijen worden hieronder toegelicht. 

6.5.1 Plaatsvereisten 

Vanaf 3 meetinrichtingen spreken we van een kastenbatterij of tellerverzameling. 
Een kastenbatterij bestaat uit een opstelling van meerdere meterkastenmet afmetingen 25 cm 
breed, 60 cm hoog en 25 cm diep. 
Deze meterkasten worden tegen mekaar samen gemonteerd op een robuust, corrosiebestendig 
draagframe. 
De kastenbatterij wordt zodanig geplaatst dat waterindringing te allen tijde wordt vermeden. 
 
Aan de linker-, rechter- en bovenkant van de kastenbatterij dient een ruimte van 0,3 m vrij 
gehouden te worden (ook geldig m.b.t. hoeken). De bovenkant van de kastenbatterij bevindt zich 
op circa 1,8 m van de afgewerkte vloer. 
Vóór de meetinrichting is een vrije werkruimte van minimaal 80 cm diep vereist t.o.v. de 
tegenoverliggende muur of andere obstakels (bijlage 4). 
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De kastenbatterij wordt zodanig geplaatst dat waterindringing te allen tijde wordt vermeden. 
Er mogen geen water- of afvoerleidingen boven de kastenbatterij lopen. 

6.5.2 Teller algemene diensten 

Wanneer het aantal meterkasten, beoogd om een teller te bevatten11, in één kastenbatterij 
opgenomen, groter of gelijk is aan drie, is er één meterkast verplicht (bij te plaatsen) voor een 
algemene teller ook al wenst de klant deze niet te gebruiken. 
Bij kastenbatterijen wordt er per meterlokaal altijd één - en slechts één -  extra meterkast voorzien 
te worden voor algemene diensten. Zelfs als deze diensten niet noemenswaardig aanwezig zijn, 
dient er een aansluitmodule voorzien te worden. Er wordt dan voorlopig wel geen meter voorzien 
in deze kast.12 
 
Als de installatie wordt opgesplitst in meerdere kastenbatterijen - opgesteld in één gezamenlijk 
meterlokaal -komt er bij voorkeur slechts één meterkast voor het bemeteren van de algemene 
diensten in één van de kastenbatterijen. Het is bij gezamenlijke opstelling in één meterlokaal niet 
wenselijk in elke kastenbatterij een algemene meter te hebben. 
 
Wanneer er aan de vooropgestelde criteria voldaan wordt en de installatie mag worden opgedeeld 
in meerdere meterlokalen mag er in elk lokaal een algemene diensten teller komen. 
 

N.B.: 
In de praktijk wenst de beheerder de interne installatie te segmenteren en bepaalde delen13  apart 
te bemeteren om een gerichte facturatie naar de mede-eigenaars te kunnen opstellen. 
Om dit te kunnen realiseren zal de klant dus tussenmeters kunnen opstellen of correcte 
verdeelsleutels in het leven moeten roepen (vaak pro rata de quotiteiten in de mede-eigendom). 
De praktische (en wettelijke) regeling hiervan is volledig ten laste van de klant. 
 
Vanaf 5 vertrekken wordt er eveneens een extra 25S60-kast voorzien. Hierin wordt een 
lastscheidingsschakelaar voorzien die vanop het deksel kan gemanipuleerd worden. In deze 25S60 
wordt bovendien de mechanische kabelontlasting bewerkstelligd. 
 
Opgelet: Voor projecten tot en met 9 wooneenheden wordt een kastenbatterij t.e.m. een 
opstelling van 10 x meterkasten altijd in één geheel op één wand geplaatst. Het is niet toegelaten 
de kastenbatterij te verdelen over meerdere wanden. 
In geval van projecten vanaf 10 wooneenheden (met tussenkomst van een 
klantverantwoordelijke) kan de installatie opgesplitst worden in meerdere kastenbatterijen in 
samenspraak met Fluvius. 
 
 
 

 
11 Dit wordt een “eenheid” genoemd, zie pagina 15 voor de naamgeving m.b.t. kastenbatterijen. 
12 De klant kan er eveneens voor kiezen de algemene delen te bemeteren samen op een teller van een individuele gebruiker. Ook in 
deze gevallen wordt er een extra aansluitmodule voorzien.  
13 Voorbeelden hiervan zijn garageboxen, meerdere inkomhallen, liften, opbergplaatsen, verlichting parkeerplaats, tuinverlichting enz. 



Algemene richtlijnen elektriciteitsaansluiting en installaties van groepsbouwprojecten • versie • 17-09-2020 
 

14  
 

6.5.3 Samenstellingsregels van kastenbatterijen 

De samenstelling van een kastenbatterij wordt enerzijds gereguleerd door de goedgekeurde 
maatschetsen die anno 2015 door Fluvius in het leven zijn geroepen. De kastenbouwer zal zich 
hierop moeten baseren (samen met de plaats van installatie) om een gestandaardiseerde 
kastenbatterij te kunnen afleveren. 
 
Anderzijds dient ook Fluvius (om uniformiteit in het veld te garanderen) zich conceptueel aan 
regels te houden betreffende de opbouw, deze zijn: 

• Een distributienetgebruiker wordt altijd geteld als zijnde één meterkast. 
• Vanaf dat de kastenbatterij bestaat uit 3 x meterkasten is er altijd één meterkast voor het 

bemeteren van de algemene diensten. Past de klant deze niet toe dan blijft deze kast leeg. 
De klant heeft niet het recht op meerdere algemene tellers. In principe houden we ons aan 
één meetinrichting voor algemene delen per huisnummer tenzij de klant bijkomstige huis- 
of busnummers kan voorleggen. 
De klantverantwoordelijke van Fluvius tracht in ieder geval misbruik van algemene tellers 
te voorkomen. 

• De kast algemene delen wordt bij kolomopstelling altijd boven de brandweerschakelaar 
gepositioneerd. 
Bij rijopstelling komt deze direct links of rechts langs de brandweerschakelaar. 
Bij andere opstelling kan de positie vrij gekozen worden (zie figuur 1). 

• Vanaf dat de kastenbatterij bestaat uit 5 x meterkasten komt er altijd een algemene 
hoofdschakelaar te staan in een aparte 25S60-kast (“brandweerschakelaar”). 
Deze komt altijd op de positie zoals afgebeeld op de maatschetsen. 

• De grootst mogelijke kastenbatterij in één geheel is de 17 KB, deze bestaat uit 18 x 
meterkasten en is dus geschikt voor 17 meetinrichtingen. 

• Wanneer de installatie een kastenbatterij behoeft die groter is dan de 17 KB dient de 
installatie opgesplitst te worden in meerdere kastenbatterijen. 
Hierbij kan de klantverantwoordelijke van Fluvius de meest rationele opsplitsing maken 
rekening houdende met de situatie (bijv. op basis van beschikbare wandruimtes). 

• Er kan aan de klant geadviseerd worden bijkomende meterkasten te voorzien voor 
toekomstige uitbreidingen. De klant mag ook op eigen initiatief reserve kasten voorzien. 

• Invulling van een kastenbatterij gebeurt op basis van huis- of busnummering, en dit van 
links naar rechts. 
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Figuur 3: Positionering van eindgebruikers in een kastenbatterij (voorbeeld) 

 

• Zware vermogens komen bij voorkeur centraal in de kastenbatterij rondom de 
brandweerschakelaar (heeft voorrang op de busnummering). Zware vermogens zijn in de 
praktijk de driefasige gebruikers. 

• De aansluitkabel komt altijd rechtstreeks binnen in de 25S60-kast met de 
brandweerschakelaar. 
Een aansluitkabel wordt bovendien altijd aan de onderkant van een meterkast ingevoerd. 
Bij opstellingen zonder brandweerschakelaar wordt de voedingskabel aangesloten op een 
verdeelblok. Bij bepaalde opstellingen (bijvoorbeeld 3 K) dient de voedingskabel dus de 
onderste meterkast te traverseren om tot aan de verdeelblok in de bovenste meterkast te 
geraken. 

• Maximaal vermogen geplaatst in een meterkast is 3 x 80 A. 

6.5.4 Reserve-eenheden 

De klant dient voor kastenbatterijen altijd één meterkast te voorzien voor het bemeteren van de 
algemene diensten (zie §6.5). 
Bovendien dient de klant gesensibiliseerd te worden voor de toegevoegde waarde die een 
bijkomende lege aansluitmodule (of modules) zou kunnen hebben in de toekomst. 
Dit in de vorm van een strikt professioneel advies. 
 
Uitbreidingen of wijzigingen in kastenbatterijen benodigen vaak ruimte die er niet is met als gevolg 
buitensporige kosten voor de klant wanneer de volledige kastenbatterij vervangen moet worden 
of er een extra kastenbatterij bijgeplaatst moet worden. 

6.5.5 Naamgeving kastenbatterij 

De naamgeving van kastenbatterijen is zodanig opgesteld dat aan de hand van deze naamgeving 
het al duidelijk wordt wat de kastenbatterij bevat en wat zijn beoogde toepassing is. 
Dit is belangrijk om vergissingen te voorkomen alsook de betrokken partijen op verbale wijze een 
eenduidige en correcte communicatie te kunnen laten voeren. 
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De naamgeving neemt de volgende vorm aan: 
 
xK(B)(R) (bijvoorbeeld 5KB) 
 
Waarbij xK het aantal eenheden weergeeft die aanwezig zijn in de kastenbatterij. 
x geeft hierbij cijfermatig de hoeveelheid aan. 
De kenletter K staat voor “kasten” en is altijd aanwezig in de naamgeving van de 
kastenbatterijconfiguratie. 
 

Term eenheid: 
Een eenheid is elke meterkast in de kastenbatterij die bedoeld is om een energiemeting te 
bevatten.  
Een meterkast voor algemene delen is dus een “eenheid”. Een meterkast voor uitsluitend 
nachttarief is een “eenheid”. Een klant met een teller voor privégebruik én een aparte teller voor 
professioneel gebruik wordt gezien als twee eenheden want er zijn 2 x meterkasten incl. teller 
voor nodig. 
Kort gezegd wordt enkel de inkomkast (lees: de kast waarin de eventueel aanwezige 
brandweerschakelaar staat opgesteld) niet gezien als een “eenheid”. 
De K dient dan geïnterpreteerd te worden als zijnde het aantal kasten die bedoeld zijn een 
energiemeting te bevatten (=”eenheid”). 
 
Op deze manier duidt de naamgeving op het aantal “tellers” dat de kastenbatterij zou kunnen 
bevatten. 
Het is immers niet zo dat direct alle eenheden voorzien worden van een fysische teller; 
er kunnen reserve-eenheden door de klant worden voorzien, niet alle klanten hebben direct een 
energieleveringscontract, er is een lege kast voor het bemeteren van algemene delen etc.. 
 
Het aantal meterkasten waaruit een kastenbatterij bestaat is dan het aantal eenheden + 1 indien 
er een brandweerschakelaar voorzien wordt, zie verder. 
 
B is een kenletter die aangeeft of er al dan niet een brandweerschakelaar in de kastenbatterij is 
opgenomen als hoofdschakelaar. Het al dan niet aanwezig zijn van deze kenletter hangt af van het 
aantal eenheden in de kastenbatterij. 
 
Vanaf 5 eenheden wordt er ook altijd een brandweerschakelaar opgenomen in de opstelling. 
Bij opstellingen van 3 of 4 eenheden is er de optie om te kiezen voor een opstelling met 
brandweerschakelaar maar is de klant dit niet verplicht. Het kan echter noodzakelijk zijn deze te 
voorzien als uit een kabelberekening blijkt dat er een kabelsectie 150 Al² dient voorzien te worden. 
Deze sectie kan namelijk niet direct op de vermogenverdeelblok aangesloten worden. 
 
De kenletter R geeft aan of de meterkasten in rij- of kolomopstelling staan opgesteld. 
Als er een “R” staat dan spreken we van een rijopstelling; de tellerverzameling bestaat uit één rij. 
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Wanneer er geen “R” in de naamgeving is opgenomen duidt dit altijd op een kolomopstelling. 
Dit is een tweerijïge opstelling en komt het meeste voor. Kastenbatterijen met meer dan vijf 
meterkasten worden gezien hun grootte in rijopstelling niet gezien als een Fluvius conforme 
opstelling. 
 
Gezien de verschillende opstellingen van kastenbatterijen gestandaardiseerd zijn binnen Fluvius 
kan er gesteld worden dat er enkel nog (en dus op op limitatieve wijze!) gesproken kan worden 
over de volgende types kastenbatterijen: 
 

3K 4KB 7KB 12KB 17KB 
3KB 4KR 8KB 13KB  
3KR 4KBR 9KB 14KB  
3KBR 5KB 10KB 15KB  
4K 6KB 11KB 16KB  

Tabel 1: Lijst van gestandaardiseerde naamgevingen 

Een afwijking van deze naamgevingen duidt op een vergissing of gebrekkige communicatie! 

6.5.6 Doorlussen van kastenbatterijen 

Wanneer er meerdere kastenbatterijen elektrisch gekoppeld dienen te worden kan dit gebeuren 
met behulp van de dubbele inlegklemmen van de brandweerschakelaar. 
De klemmen zijn geschikt voor aansluiting van 2 x 150 mm² aluminium. 
 
Op deze manier kan de voeding van het net doorgelust worden van eenheid naar eenheid; dit kan 
een kastenbatterij zijn of een E18-meting. 
 

 
 

Doorlussen van de voeding van de ene eenheid naar een andere wordt enkel toegestaan indien 
deze eenheid zich in dezelfde ruimte bevindt. 
Doorlussingen tussen aparte meterlokalen zijn niet toegelaten. 
Indien aan de criteria voldaan wordt voor meerdere meterlokalen wordt er per meterlokaal een 
aparte aansluitkabel voorzien. 
 
Doorlussen kan, gezien de beperkte kabellengtes, gebeuren met dezelfde sectie als de 
aansluitkabel. 

Br an dweerschakelaar 250 A
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Dit heeft als voordeel dat voor toekomstige bijkomende uitbreiding(en) de sectie van de 
doorlussing maximaal zal zijn. 

6.5.7 Uitbreiden van bestaande kastenbatterijen 

Voor het maken van aftakkingen (of het uitbreiden van) op bestaande kastenbatterijen verwijzen 
we naar referentie [24]. 

6.5.8 Omgaan met bestaande opstellingen met zekeringenbasis 

In het geval bij een bestaande opstelling een zekeringenbasis dient vervangen te worden, en de 
aansluitkabel o.v.v. sectie onveranderd blijft, wordt deze door een zekeringenbasis vervangen. 
Een aansluitkabel die aankomt op een zekeringenbasis is immers vroeger gedimensioneerd met 
een kabelbeveiliging o.b.v. smeltveiligheden in het achterhoofd. 
Vervangen van een zekeringenbasis door een brandweerschakelaar ondermijnt deze methodiek. 

6.5.9 Brandweerschakelaar 

De hoofdschakelaar die wordt toegepast in kastenbatterijen wordt uitgebreid toegelicht in een 
aparte werkinstructie [13]. 
 
Toch worden hier enkele kernpunten opnieuw aangehaald: 

• Een brandweerschakelaar wordt toegepast vanaf de kastenbatterij uit 5 x meterkasten 
bestaat. 
Het is een lastscheidingsschakelaar die zich bovenop het kastdeksel bevindt en die door 
een leek kan geschakeld worden. 
Uitschakeling betekent dat de volledige installatie achter de uitgangsklemmen 
spanningsloos wordt. 

• De locatie van de brandweerschakelaar in de kastenbatterij is altijd zoals aangegeven op de 
maatschetsen. 

• Een brandweerschakelaar kan vergrendeld worden met een hangslot om inschakeling te 
voorkomen. 

• Een brandweerschakelaar biedt een grote flexibiliteit naar doorlussingen toe daar de 
dubbele V-inlegklemmen met (maximaal) een 150 mm² op de ingangsklemmen aan te 
komen en terug te vertrekken. 

 
Opgelet: de aansluitkabel en/of eventuele doorlussing blijft onder spanning, zelfs indien de 
brandweerschakelaar is afgeschakeld! 
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6.5.10  Elektrische verbinding van de aansluitkabel met de kastenbatterij 

Het element waarop de aansluitkabel aankomt en de manier waarop dit element wordt 
aangesloten is afhankelijk van de grootte van de kastenbatterij. 
 
Kastenbatterijen 3 meetmodules: 

• aansluitkabels met adersecties t.e.m. 25Cu² worden op de vrije ronde aansluitopeningen 
van het klemmenblok aangesloten 

• aansluitkabels met grotere adersecties (t.e.m. 95Cu²) worden op de rechthoekige klemmen 
van het klemmenblok aangesloten 

• bij aansluitkabels van 150 mm² dient de kastenbatterij voorzien te worden van een 
brandweerschakelaar om aansluiting mogelijk te maken (“B” in de naamgeving) 

   
Kastenbatterijen 4 meetmodules: 

• de aansluitkabel (t.e.m. 95Cu²) wordt op de rechthoekige klemmenblok aangesloten waar 
bij aansluitkabels met een adersectie kleiner of gelijk aan 25Cu² de ontmantelde geleider 
dubbelgeplooid wordt 

• bij aansluitkabels van 150 mm² dient de kastenbatterij voorzien te worden van een 
brandweerschakelaar om aansluiting mogelijk te maken (“B” in de naamgeving) 

   
Kastenbatterijen vanaf 5 meetmodules: 

• aansluitkabel wordt op de inlegklemmen onderaan de brandweerschakelaar aangesloten 
waardat bij aansluitkabels met een adersectie kleiner of gelijk aan 25Cu² de ontmantelde 
geleider dubbelgeplooid wordt. 

6.6 Verbindingskabel(s) 
De klant voorziet voldoende kabellengte om te kunnen aansluiten op de meetinrichting. 
Het is verboden om meer dan één verbindingskabel te voorzien per meter. 
 
De verbindingskabel buiten de meetinrichting is zo kort mogelijk om zo veel als mogelijk het risico 
op beschadiging en het gevaar voor elektrische schokken door rechtstreekse en onrechtstreekse 
aanraking te voorkomen.  
Deze kabel bestaat uit één stuk.  
Het gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is verboden, tenzij ze worden gemaakt door 
Fluvius. 
 
De verbindingskabel mag niet door andere meetinrichtingen lopen. Om dit te vermijden kunnen 
kabels omgeleid worden rond de kastenbatterij of tussen de muur en de achterwand van de 
kastenbatterij doorgestoken worden. 
 
De klant zal de verbindingskabels tussen de meetinrichting en de hoofdverdeelkast van de 
distributienetgebruiker nummeren. 
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Hetzelfde geldt voor eventuele stuurdraden naar de respectievelijke meetinrichtingen van elk 
appartement 
en dit op een ondubbelzinnige wijze. 
 
De verbindingskabel tussen de meetinrichting en het (de) hoofdverdeelbord(en) van de gebruiker 
is altijd van het type XVB, XGB of GGB. 
De sectie van de verbindingskabel wordt bepaald door de waarde van de aansluitautomaat, maar 
is nooit kleiner dan 10 mm² Cu massief. 
Het gebruik van kabels met sectie > 16mm² dient onderworpen te worden aan het akkoord van 
Fluvius. 
De verbindingskabel heeft vier aders met kleurcode bruin – zwart – grijs – blauw. 
De verbindingskabel mag absoluut geen geel-groene geleider bevatten. 
 
In geval van een éénfasige voeding worden slechts de blauwe en de bruine aders aangesloten 
(voor 3N, 400V-netten is de blauwe geleider aangesloten op de nulleider). De uiteinden van de 
twee ongebruikte aders worden volledig geïsoleerd en dit zowel in de meetinrichting als in het 
hoofdverdeelbord van de klant. 
 
De klant dient elke meterkast van een duurzame, en te allen tijde duidelijk leesbare, huis- en 
busnummering te voorzien. Mocht tijdens de uitvoering blijken dat deze gegevens niet of 
verkeerdelijk aangebracht werden zal Fluvius niet overgaan tot plaatsing van de meters. 

7 Uitvoering 
De uitvoering van een groepsbouwproject verloopt (idealiter) volgens de volgende stappen. 
 

 
Figuur 4: procesflow groepsbouwproject 

7.1 Aanvraag 
De klant vult online zijn aanvraag in samen met alle benodigde gegevens. 

7.1.1 Gepersonaliseerde output 

Klant ontvangt online een gepersonaliseerde brochure met richtlijnen voor de aansluiting (het 
persoonlijk stappenplan). 
De klant wordt er eveneens op gewezen welke kastenbatterij hij dient toe te passen om aan zijn 
aanvraag tegemoet te komen. 
 
De gedetailleerde maatschetsen van alle kastenbatterijen zijn vrij toegankelijk op de website van 
Fluvius. 
Naar de locatie van de schetsen wordt tekstueel verwezen in het persoonlijke stappenplan. 
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Het is deze “goedgekeurde schets” die de kastenfabrikant nodig heeft samen met de adres van het 
groepsbouwproject om een conforme kastenbatterij af te leveren in overeenstemming met die 
specifieke regio. 

7.2 Offerteaanvraag 
Klant (of zijn installateur) contacteert groothandel en geeft door: 

• de goedgekeurde schets OF zijn unieke technische benaming; 
• de locatie van het groepsbouwproject. 

7.3 Werken klant/installateur 

7.3.1 Werken eigen aan de kastenbatterij 

De kastenbatterij wordt of op de werf geleverd of opgehaald bij de groothandel door de 
installateur. 
Deze wordt meestal manueel het meterlokaal in gedragen.14 
 
De kastenbatterij wordt tegen de daarvoor voorziene wand opgehangen. 
De installateur trekt verbindingskabels (§6.6) van ALLE appartementen tot in de meterkasten en 
stript 1 m kabel al ter voorbereiding aan de zijde van de meterkasten. 
De huis- en/of busnummering wordt aangebracht op de kastbodems in onuitwisbare inkt. 
De verbindingskabels worden eveneens voorzien van deze nummering en dit op ondubbelzinnige 
en permanente wijze. 
 
Op het kastdeksel moet dit niet. Fluvius brengt hierop een sticker aan met EAN-code alsook huis- 
en/of busnummering. 

7.3.2 Werken eigen aan het aanleggen van de aansluitkabel 

Op basis van de input die hij krijgt via het online aanvraagproces koopt de klant een conforme 
aansluitkabel (§6.1) of levert Fluvius de aansluitkabel (sectie > 50 mm² ). 
Conform §5.2 graaft de klant een sleuf (loodrecht op de rooilijn) van de muurdoorvoer tot aan de 
rooilijn. 
Hierin worden conforme wachtbuizen aangelegd. 
Aan de muurdoorvoer wordt een werkput van 1 m³ door de klant voorzien. 
 
Mits de klant zelf zijn kabel heeft gekocht steekt hij die door de wachtbuizen tot aan de rooilijn. 
Hierbij wordt voldoende meerlengte aan straatzijde gelaten om te kunnen aansluiten op het 
laagspanningsnet. 
Aan de straatzijde rolt de klant het overschot van de aansluitkabel op en beschermt deze tegen 
elke vorm van beschadiging of diefstal. 

 
14 Doenbaar doordat een kastenbatterij maximaal 2,25m breed is (17KB). Bovendien is het draagframe van aluminium vervaardigd 
hetgeen het gewicht in sterke mate beperkt. 
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Als Fluvius zelf de kabel levert dan trekt Fluvius zelf de kabel van de straatzijde door de 
wachtbuizen tot aan de kastenbatterij. 
De sleuven voor de wachtbuizen mogen worden gedempt. De werkput van 1 m³ aan de zijde van 
de muurdoorvoer moet echter open blijven. 
In tegenstelling tot particuliere woningen realiseert Fluvius voor groepsbouw zelf de aansluiting op 
de kastenbatterij. Dit wil zeggen dat Fluvius de aansluitkabel stript, in de inkomstkast invoert en 
aansluit op de hoofdschakelaar (lees: brandweerschakelaar) of vermogenverdeelklem. 

7.3.3 Formaliteiten klant 

De klant sluit ondertussen een energiecontract af voor elke distributienetgebruiker in de 
kastenbatterij en laat de binneninstallaties keuren (meestal wordt de gehele installatie in één keer 
gekeurd). 

7.4 Werken Fluvius 
Vooraleer Fluvius ter plaatse komt om de installatie af te werken moeten de hierboven 
vernoemde werkzaamheden voltooid zijn en dient bovendien gelijktijdig met de werken van 
Fluvius: 

• De installateur aanwezig te zijn (afspraak) m.b.t. uitmeten verbindingskabels 
teller/appartement. 

• Het meest recente bouwplan met aanduiding van de officiële huis- en busnummering in 
ons bezit zijn. 

 
Fluvius zal vervolgens de aansluiting op het net realiseren en de meetmodules plaatsen. Zijn de 
keuringen en contracten in orde, dan worden de desbetreffende installaties onder spanning gezet.  
 
Fluvius plaatst stickers op de kastdeksels met de EAN-code alsook de huis- en of busnummering. 
Evenwel kan de volledige aansluiting uitgevoerd worden en alle meetmodules geplaatst worden 
zonder dat er één keuring of contract in orde is. In dergelijk geval wordt alles geplaatst en 
geregistreerd, maar wordt de brandweerschakelaar m.b.v. een slot in gesloten stand gesloten. De 
klant dient dan zelf in te staan om contact op te nemen met Fluvius om de tellers te openen.  
Hiervoor wordt de klant dan wel een kost indienstelling aangerekend. 

7.5 Uitbating 
Na indienststelling mogen werken aan een aansluiting enkel door Fluvius of zijn afgevaardigde 
gebeuren.  
Het is de klant echter toegestaan zijn aansluitautomaat, bereikbaar op het kastdeksel, te 
bedienen. 
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8 Bijlage 1: gestandaardiseerde 
kastenbatterijconfiguraties 

 
Vanaf 2015 zijn er goedgekeurde maatschetsen in voege die het gestandaardiseerd 
kastenbatterijportfolio van Fluvius omvatten. Dit zijn enkel nog de opstellingen die in het veld 
weerhouden mogen worden. 
 
Het resultaat hiervan wordt hier beknopt grafisch weergegeven. 
Voor de gedetailleerde maatschetsen wordt verwezen naar [12]. 
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9 Bijlage 2: de verschillende gelijktijdigheidsfactoren 
toegepast bij groepsbouw 

Kort gesteld kan er gezegd worden dat de volgende factoren of werkwijzen worden gehanteerd 
door de betreffende instanties om projecten te categoriseren naargelang hun vermogen of een 
kabeldimensionering uit te voeren. 
 

C1/107 
 

 
 

 
 
 

De interne kabelberekeningstool Fluvius [9] is gebaseerd op de factoren van de C1/107. 
 
Commerciële gelijktijdigheidsfactoren 
 

 
 
Technisch reglement elektriciteit 
 
In het technisch reglement elektriciteit spreekt men zich vaak uit over maatregelen die van 
toepassing zijn op bepaalde vermogens. Hier past men echter geen gedevalueerd vermogen 
toe op basis van gelijktijdigheidsfactoren. 
Daarom wordt er in het TRDE vaak beroep gedaan op de term “aansluitingsvermogen”. 
 
Dit is “het maximaal vermogen, vermeld in het aansluitingscontract en uitgedrukt in 
kilovoltampère (kVA) of megavoltampère (MVA), waarover de gebruiker van het 
elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit mag beschikken door 
middel van zijn aansluiting” [4]. 
 
Dit is o.a. van belang bij het categoriseren van aanvragen (§6.4). 
 

factor als…
0,2 als het individueel vermogen <=10 kVA 
0,4 als het individueel>10 kVA en <= 25kVA
1 als het individueel vermogen >25 kVA



Algemene richtlijnen elektriciteitsaansluiting en installaties van groepsbouwprojecten • versie • 17-09-2020 
 

26  
 

10 Bijlage 3: identificatie van de verbindingskabel bij 
kastenbatterijen 

 
Definitie verbindingskabel en hoofdverdeelbord rechtstreeks uit [1]: 
 
“Dit is de kabel die 1 laagspannings-meetinrichting verbindt met 1 hoofdverdeelbord van de 
distributienetgebruiker.” 
“Het hoofdverdeelbord is het éérste bord van de installatie van de distributienetgebruiker welke 
de algemene beveiliging van de distributienetgebruiker bevat, in principe een automatische 
differentieelstroominrichting (nvdr: maar dus niet exclusief een autom. differentieelinrichting).” 
 
Passen we deze regel toe dan beschouwen wij (Fluvius) als verbindingskabel het stuk kabel dat 
zich situeert tussen de elektriciteitsmeter en het eerste kastje dat deze kabel tegenkomt. 
In het veld komen we zowel verdeelkastjes tegen met automatische 
differentieelstroominrichtingen in, alsook kastjes die gewone automaten of verdeelklemmen 
bevatten. 
 
Dit betekent eveneens dat het verbod op het bezitten van een geel-groene geleider van de 
verbindingskabel hier niet meer van toepassing is (zie verder). Niettemin is af te raden 5GX kabels 
toe te passen als stijgleidingen. 
 
In principe reikt de verantwoordelijkheid van een netbeheerder tot en met de meterkast. 
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11 Bijlage 4: opstellingswijzen kastenbatterijen 
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