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INLEIDINGINHOUD

U wenst een of meerdere elektriciteitsinstallaties van uw nieuwbouw op het laag
spanningselektriciteitsdistributienet aan te sluiten.

U hebt een elektriciteitsaansluiting aangevraagd:

•  individueel met de plaatsing van één elektriciteitsmeter in het geval van een 
eengezinswoning of een gebouw voor professioneel gebruik (één toegangspunt)

of

 •  collectief met de plaatsing van meerdere elektriciteitsmeters in het geval van een 
appartementsgebouw of een winkelcomplex (meerdere toegangspunten).

Nadat u uw aanvraag voor aansluiting aan de diensten van ORES hebt bezorgd 
en van ons een prijsofferte hebt ontvangen voor de uitvoering van het werk, hebt 
u uw goedkeuring verleend voor die offerte.

Voordat de aansluiting door onze technici wordt uitgevoerd en in dienst gesteld, 
dient u zelf enkele voorbereidende werken uit te voeren en enkele administratieve 
stappen te ondernemen die vermeld zijn op de lijst die u samen met de offerte 
werd toegestuurd.

In deze brochure worden alle technische en administratieve voorschriften 
beschreven voor een individuele of collectieve aansluiting op het elektriciteits
distributienet.

We zouden u dan ook willen vragen om de werken uit te voeren en de 
bijbehorende stappen te ondernemen die in de bijlage bij de offerte nauwkeurig 
worden beschreven. Op die manier voorkomt u iedere toeslag, vertraging of 
zelfs uitstel van de uitvoering van de aansluiting door onze diensten. We raden 
u ook aan om de nodige werken door een vakman te laten uitvoeren. Dat is niet 
alleen de gemakkelijkste oplossing voor u, maar op die manier kunt u er ook op 
rekenen dat het werk conform hoge kwaliteitsnormen wordt uitgevoerd.

Aarzel niet om met ORES contact op te nemen als u nog vragen hebt. U kunt 
onze medewerkers bereiken op het nummer 078/15.78.01.
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De definities van de technische 
termen die in deze brochure 
worden gebruikt, vindt u 
achter in dit document.
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Ongeacht of het gebouw langs de straat ligt of inspringt ten opzichte van 
de eigendomsgrens, gebeurt de aansluiting via een ondergrondse leiding 
vanaf het ondergrondse net of via een ‘bovengrondseondergrondse’ (of zelfs 
bovengrondse) lijn vanaf het bovengronds net dat naast de openbare weg is 
opgesteld.

De elektriciteitsmeter of het elektriciteitsmeterlokaal bevindt zich op de 
benedenverdieping – zo dicht mogelijk bij de openbare weg, op een plaats 
die toegankelijk is voor de technici van ORES en die door onze diensten werd 
goedgekeurd. Als het gebouw verder dan 25 meter inspringt, moet aan de 
eigendomsgrens buiten een kast worden opgesteld waarin de elektriciteitsmeter 
wordt geplaatst.

ALGEMENE PRINCIPES

Algemeen gesteld moet de opdrachtgever (u, dus)  
de volgende werken (laten) uitvoeren en de volgende 
stappen ondernemen:

  de opstelling voorbereiden van de meter(s) die vooraf ter goedkeuring 
aan ORES werd voorgelegd en de 25S60meterkasten met lastscheiders 
installeren. De verbindingskabel moet in de meterkasten worden gevoerd 
en moet op een eenduidige manier worden gemarkeerd;

  de invoering van de aansluiting in het gebouw voorbereiden in overeen
stemming met de voorschriften van ORES. Bij een bovengrondse aansluiting 
moet de opdrachtgever de aansluitkabel voor de kolom installeren;

  de grondwerken uitvoeren voor de geul en kokers plaatsen op het 
privédomein volgens het aansluitingstracé dat door onze diensten werd 
gedefinieerd;

  bij de indienststelling het gunstige verslag van een erkend controle
organisme ter beschikking houden van ORES en over een geldig contract 
voor de levering van elektriciteit beschikken.

De volgende werken zijn ten laste van ORES:

  de uitvoering van de grondwerken op het openbare domein met het 
oog op de realisatie van de aansluiting;

  de plaatsing van de aansluiting, en dit zowel op het privé als op het 
openbare domein;

  de plaatsing van de meter(s);

  de aansluiting van de aansluitkabel op het distributienet;

  de uitvoering van de indienststelling.

BinnenputBuitenput 

Niveau van de 
afgewerkte vloer 

Kabel 
van 

het net 

Grondwerken en plaatsing van de koker 

Eigendomsgrens

Trottoir Niveau van de afgewerkte grond 

Benedenverdieping

Opstelling 
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Naar de binneninstallatie 

PrivédomeinOpenbaar 
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BUITENKANT  
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Interventiezones voor de uitvoering 
van een aansluiting
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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Tabel van de  
voorbereidende werken  

die moeten worden uitgevo-
erd en de stappen die moeten 

worden ondernomen  
door de opdrachtgever vóór  

de interventie van ORES

Algemeen principe

De meter, de vermogensschakelaar van de aansluiting en de verschillende toebehoren 
worden door de technici van ORES in een aansluitingskastje geïnstalleerd.

Als algemene regel kan worden gesteld dat het aansluitingskastje op de 
benedenverdieping van het gebouw wordt opgesteld (zoals garage, hal), op 
maximaal 3 meter van het punt waar de leidingen in het gebouw doordringen, 
zo dicht mogelijk bij de openbare weg en in ieder geval op een droge plaats die 
zowel voor de technici van ORES als voor de bewoner toegankelijk is. Die opstelling 
moet aan de technische voorschriften beantwoorden en moet dan ook door ORES 
worden goedgekeurd.

In de meeste gevallen is de meter voorzien op een eenfasige (2 fases) voeding 
met een spanning van 230 volt (V), met een vermogensschakelaar voor de 
aansluiting die op een stroomsterkte van 40 of 50 ampère (A) is gekalibreerd. De 
vermogensschakelaar beperkt het elektrische vermogen dat ter beschikking wordt 
gesteld. Die waarde wordt in kilovoltampère (kVA) uitgedrukt.

Voor stroomsterkten van meer dan 50 A of voor professionele toepassingen is de 
voeding in principe driefasig (3 fases) of vierfasig (3 fases + neutraal).

De verantwoordelijkheid van ORES stopt bij de uitgang van de meter.

De binneninstallatie wordt niet door onze diensten geïnstalleerd, maar wel 
door de opdrachtgever zelf of door de installateur die hij voor deze taak heeft 
gekozen. De installatie moet aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op 
de Elektrische Installaties (AREI) voldoen.

De driefasige installatie (230 V) moet zo worden ontworpen, dat ze in 400 V kan 
worden gevoed door een aanpassing van de verdeelkast en de driefasige stekkers.

De voorafgaande werken vóór de plaatsing van de meter variëren naar 
gelang van de gevraagde stroomsterkte voor de vermogensschakelaar 
van de aansluiting.

In het geval van de installatie van en exclusieve nachtteller (zie bijzonder geval 1, 
p. 11) moeten aanvullende werken en materiaal worden voorzien. Hetzelfde geldt in 
het geval van plaatsing van een aansluitkabel met een doorsnede van 4 x 95 mm² 
of 4 x 150 mm² door ORES (zie bijzonder geval 2).

 VOORBEREIDING VAN DE OPSTELLING VAN DE METER 
BINNEN HET GEBOUW (ÉÉN TOEGANGSPUNT)E-PTA1

E-PTA1  VOORBEREIDING VAN DE OPSTELLING VAN DE METER  
 BINNEN HET GEBOUW (ÉÉN TOEGANGSPUNT)  7

E-PTA2  VOORBEREIDING VAN DE OPSTELLING VAN DE METERGROEP 
 BINNEN HET GEBOUW (MEERDERE TOEGANGSPUNTEN)   12 

E-PTA3  INVOERING VAN DE AANSLUITING BINNEN HET GEBOUW   18

E-PTA4  GRAVEN VAN DE BUITENPUT VOOR DE INVOERING  
 VAN DE AANSLUITING EN MUURDOORVOER   22

E-PTA5 GRAVEN VAN DE GEUL OP PRIVÉDOMEIN   23

E-PTA6  PLAATSING VAN KOKERS OP PRIVÉDOMEIN  24 

E-PTA7  VOORBEREIDING VAN HET SPECIFIEKE METERLOKAAL   25

E-PTA8 PLAATSING VAN DE METERKAST BUITEN HET GEBOUW   26

E-PTA9 PLAATSING VAN DE AANSLUITKABEL VOOR DE KOLOM   28

E-PTA10  VOORBEREIDING VAN HET LOKAAL MET DE MS/LS-CABINE   28

E-PTA11 VOORBEREIDING VOOR EEN GEUL DIE DOOR ORES  
 OP PRIVÉDOMEIN WORDT GEGRAVEN   29

E-PTA12  ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE INDIENSTSTELLING:  
 LEVERINGSCONTRACT   30

E-PTA13  ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE INDIENSTSTELLING: 
 CONTROLEVERSLAG VAN EEN ERKEND ORGANISME   30

E-PTA14  ADMINISTRATIEVE STAP UITERLIJK OP DE DAG   
VAN DE UITVOERING VAN DE AANSLUITING:

 ATTEST VOOR LAGER BTW-TARIEF  30

E-PTA15  ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE UITVOERING  
 VAN DE AANSLUITING: TOEKENNING VAN DE METERS   31

U wilt over een stroomsterkte 
van maximaal 63 A beschikken

U wilt over een stroomsterkte 
tussen 63 en 100 A beschikken

U wilt over een stroomsterkte 
van meer dan 100 A beschikken

OPLOSSING 1

OPLOSSING 2

OPLOSSING 3
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Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  De 25S60 meterkast installeren die u zich bij een detailhandelaar van elektrisch 
materiaal kunt aanschaffen. Deze module bestaat uit een achterkant en een 
doorzichtig deksel. Het tussenframe dat op het schema wordt weergegeven, is 
de telmodule of de tussenmodule die door ORES wordt geplaatst.

Werken/stappen die door ORES moeten worden 
gerealiseerd

  Plaatsing van de metermodule, het tussenframe dat tussen de achterkant van 
de aansluitingskast en het deksel komt te zitten. In die module zit de meter, de 
vermogensschakelaar en het ontvangtoestel voor centrale afstandsbediening.

 Aansluiting van de aansluitkabel op de scheidingsschakelaar.

  Aansluiting van de verbindingskabel die de opdrachtgever naar zijn verdeel
kast heeft geïnstalleerd.

  Eventueel aansluiting van de besturingskabel op het potentiaalvrije contact 
van het ontvangtoestel voor centrale afstandsbediening.

  De lastscheiders van 125 A in de kast installeren.

  De verbindingskabel met een minimale doorsnede van 4 x 10 mm² buiten 
soepele draden, zonder aarding, naargelang van het gevraagde vermogen in 
de 25S60 meterkast invoeren via een kabelingang en een antitreksteun. Er 
moet een vrije lengte zonder buitenkabel van 80 cm worden voorzien, met niet 
gestripte geleiders in de kast. In de verdeelkast wordt de volgende kleurencode 
toegepast:

   eenfasige aansluiting: bruinblauw;

   driefasige aansluiting 3 x 230 V: bruin zwart grijs;

   driefasige aansluiting 3 x 400 V + N: bruin zwart grijs blauw.

  Eventueel de besturingskabel van het potentiaalvrije contact (in het geval van 
een meter met tweevoudig uurtarief) invoeren in de kast 25S60. Met behulp van 
deze kabel kan de werking van de geiser automatisch worden gestuurd, zodat 
daarvoor alleen het nachttarief moet worden betaald. Hij moet wel door een 
vermogensschakelaar of een zekering van 4 A worden beschermd en door de 
binneninstallatie worden gevoed.

 VOORBEREIDING VOOR EEN STROOMSTERKTE  
VAN MINDER DAN 63 AOPLOSSING 1

Aandachtspunten

Het gebouw moet toegankelijk zijn voor de plaatsing van de meter en moet 

vervolgens kunnen worden afgesloten. Als dat niet kan, moet een gesloten en 

dichte kast met de geschikte afmetingen ter beschikking worden gesteld.

Het AREI verbiedt het gebruik van tussenklemmenblokken tussen de meter en 

het differentieel dat de installatie beveiligt.

De opstelling van de 25S60meterkast is definitief. Voor iedere verplaatsing 

zal moeten worden betaald.

E-PTA1E-PTA1 

Achterkant van de 
aansluitingskast die  
door de opdrachtgever 
wordt vastgemaakt Metermodule  

die door ORES  
wordt geïnstalleerd

Deksel van de aansluitingskast 
die door de opdrachtgever 
wordt geleverd

WAAR EN HOE MOET DE 25S60 METERKAST WORDEN GEPLAATST?

  In ieder geval op een toegankelijke plaats die door ORES werd goedgekeurd.

   Iedere kast moet op een stijf, onbrandbaar en vlak oppervlak worden 
vastgezet.

   De onderkant van de kast moet zich op een hoogte tussen 1 en 1,20 m van 
de afgewerkte vloer bevinden.

   Vóór de meter moet een vrije doorgang van minstens 80 cm worden voorzien.

   Controleer of het woord ‘TOP’ dat in de kast is ingeschreven, zich 
bovenaan bevindt, zodat de kast niet ondersteboven wordt gehangen!

   Uw kast mag niet verder dan 3 m vanaf het invoeringspunt van de kabel 
in de gevel naar de binnenkant van de woning worden geplaatst. Ze mag 
ook niet boven een gasmeter of onder een watermeter of een waterafvoer 
worden geïnstalleerd.

600

250

(2x)
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 OPLOSSING 3

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

 Uitvoering van dezelfde taken die bij oplossing 1 worden vermeld.

  Voorziening van een vrije diepte van 40 cm voor de installatie van een tweede 
tussenframe op de metermodule van de 25S60meterkast, zodat het geheel 
voldoende wordt verlucht.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een geïnstalleerde meter.

Als die diepte niet beschikbaar is, moet de opdrachtgever een 50 cm brede en 
60 cm hoge ruimte voorzien, die overeenstemt met twee naast elkaar opgestelde 
25S60meterkasten. In die ruimte moet er voldoende verluchting worden voorzien.

Werken/stappen die door ORES moeten worden 
gerealiseerd

  Dezelfde taken uitvoeren die bij oplossing 1 worden vermeld.

1. Voorbereiding voor een ‘exclusieve nachtmeter’

Als u een ‘exclusieve nachtmeter’ hebt aangevraagd waarmee het verbruik 
wordt geregistreerd van de apparaten die uitsluitend tijdens de nachturen 
worden gevoed, moet u een tweede 25S60meterkast rechts van de kast voor de 
normale meter of de meter met tweevoudig uurtarief plaatsen. Alle rechthoekige 
dekplaatjes tussen de twee kasten moeten open zijn.

Voor een ‘exclusieve nachtmeter’ met een stroomsterkte tussen 66 A en 100 A 
moet u de module rechts uitrusten met een aansluitingsblok dat in de linker 
bovenhoek wordt geplaatst. Op dat blok sluit u de scheidingsschakelaars van  
125 A aan die in iedere aansluitingsmodule zijn geplaatst.

2. Voorbereiding voor de aansluiting van een aansluitkabel  
    met een doorsnede van 4 x 95 mm² of 4 x 150 mm²

Wanneer voor de aansluiting een EAXVB 4G95/4G150 mm²kabel moet worden 
gebruikt, moet u een voedingskast van 250 x 300 x 108 mm gebruiken die is 
uitgerust met een kabeldoorvoering, een kabelklem en een set van vier AlCu 
klemmen die met het aansluitingsblok zijn verbonden.

Wanneer de limiet van 100 A is overschreden, moeten andere types kasten worden 
gebruikt. Deze kasten worden door ORES geleverd en geïnstalleerd.

In dat geval moet een ruimte worden voorzien van 1 m x 1 m, op 1 m hoogte ten 
opzichte van de afgewerkte vloer.

 VOORBEREIDING VOOR EEN STROOMSTERKTE  
TUSSEN 63 A EN 100 A

VOORBEREIDING VOOR EEN STROOMSTERKTE 
VAN MEER DAN 100 A

BIJZONDERE GEVALLEN

E-PTA1E-PTA1

 OPLOSSING 2
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 OPLOSSING 1

Algemeen principe

Bij iedere binneninstallatie die door meerdere gebruikers kan worden gebruikt, 
wordt per toegangspunt een afzonderlijke meting uitgevoerd. De voeding van 
de gemeenschappelijke lokalen kan op de installatie van de conciërge, van 
een van de bewoners of op nog een andere manier worden opgenomen. Als 
het gebouw met een of meerdere liften is uitgerust, moet het verbruik van de 
gemeenschappelijke ruimten echter afzonderlijk worden gemeten. Wanneer 
daarvoor een hoog vermogen vereist is, onderzoekt ORES de mogelijkheid van 
een specifieke voeding (middenspanning).

De voeding van ieder toegangspunt (zoals appartement, handelszaak, gemeen
schappelijke ruimten) van een gebouw is meestal eenfasig 230 V 40 A of 50 A.

Voor stroomsterkten van meer dan 50 A of voor professionele toepassingen is de 
voeding in principe driefasig (3 fases) of vierfasig (3 fases + neutraal).

De meters worden samengebracht in een metergroep die in een gemeenschappelijk 
lokaal wordt opgesteld (cf. specificaties van het meterlokaal, p. 25).

De verantwoordelijkheid van ORES stopt aan de uitgang van de meters.

De binneninstallatie wordt niet door onze diensten uitgevoerd, maar door uzelf 
of door de installateur die u voor deze taak hebt gekozen. Deze installatie moet 
aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 
(AREI) voldoen.

De driefasige installatie (230 V) moet zo worden ontworpen dat ze met 400 V 
kan worden gevoed door een aanpassing van de verdeelkast en de driefasige 
stekkers.

ORES bepaalt in samenspraak met de opdrachtgever de inplantingstabel van de 
meters van de metergroep. U wordt verzocht om tijdens het volledige vervolg 
van het aansluitingsproces heel nauwgezet de vastgelegde tabel te respecteren.

Als in de metergroep een professionele installatie met een stroomsterkte van 
meer dan 100 A is voorzien, moeten aanvullende werken worden uitgevoerd  
(zie opmerking p. 17).

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  Installatie van een 25S60-meterkast per meter.

  Bij een installatie van maximaal twee meters: uitrusting van de rechter 
module met een aansluitingsblok. Dit blok dient in de linker bovenhoek te 
worden geplaatst. Op dit blok moeten met behulp van verbindingsdraden 
(VOB) met een doorsnede van 25 mm² (of 35 mm² voor een stroomsterkte van 
meer dan 63 A) de scheidingsschakelaars van 125 A worden aangesloten die de 
opdrachtgever in iedere aansluitingsmodule heeft geplaatst.

  Bij een installatie van drie of meer meters: uitrusting van de metergroep met 
een vierpolige hoofdschakelaar van 250 A met een externe bediening die in de 
twee standen kan worden vergrendeld en die voorzien is van aansluitklemmen 
waarop een aluminium of een koperen kabel met een doorsnede van hoogstens  
150 mm² kan worden aangesloten. Die schakelaar wordt door de opdracht
gever geleverd. De bekabeling van de hoofdschakelaar van 250 A via het 
aansluitingsblok tot aan de scheidingsschakelaar van 125 A van iedere kast moet  
door de opdrachtgever worden gerealiseerd. Het gebruik van zo’n hoofd schakelaar 
is verplicht vanaf drie toegangspunten. De opdrachtgever kan zich hiervoor een 
geprefabriceerde metergroep aanschaffen die op een chassis is geïnstalleerd.

  Bevestiging van het geheel op een vlakke ondergrond. Aangezien de aansluitings
modules naast elkaar zijn opgesteld, moeten alle rechthoekige dekplaatjes 
ertussen open staan, zodat de lucht er gemakkelijk langs kan circuleren en zodat 
de kasten niet oververhit raken. 

  Installatie van de onderkant van de kasten op een hoogte van 1 m tot 1,20 m  
van de afgewerkte vloer in het geval van één rij. In het geval van een groep met twee 
rijen, moet de onderkant van de kasten zich op een hoogte van 50 cm bevinden.

  De kabeldoorgangen tussen de verschillende rijen moeten van wurgwartels 
worden voorzien.

  De verbindingskabels tussen de meterkast en het hoofdverdeelbord van de 
gebruiker bestaan uit vier geleiders, zonder aardingsgeleider.

  De verbindingskabels met de verdeelkasten invoeren, strippen en vastzetten 
(80 cm in iedere kast). Hetzelfde geldt voor de kabels die bedoeld zijn voor het 
potentiaalvrije contact.

  Het metalen frame van de metergroep aarden.

  Als u een potentiaalvrij contact wilt verkrijgen om de geiser tegen het nacht
tarief te sturen, moet u een besturingskabel (één per meter) installeren die 
wordt beschermd door een vermogensschakelaar of een zekering van 4 A, die 
door de binneninstallatie wordt gevoed.

  Eenduidige markering van iedere kast en iedere verbindingskabel met het 
identificatienummer van het appartement of van de handelszaak. De opdracht
gever moet per 25S60meterkast een isolerend DINprofiel, lengte 125 mm, 
leveren, waarop het etiket met de EAN-code en het overeenstemmende 
appartement of de overeenstemmende handelszaak wordt aangebracht.

 
VOORBEREIDING VAN DE OPSTELLING  
VAN DE METERGROEP BINNEN HET GEBOUW  
(MEERDERE TOEGANGSPUNTEN)

E-PTA2

De configuratie van de metergroep varieert naargelang van het aantal 
toegangspunten die moeten worden gevoed.

In uw gebouw zijn  
maximaal vier toegangspunten

In uw gebouw zijn  
meer dan vier toegangspunten

OPLOSSING 1 

OPLOSSING 2

GEBOUW MET MAXIMAAL VIER TOEGANGSPUNTEN

25S60-METERKAST
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 OPLOSSING 2

Werken/stappen die door ORES moeten worden 
gerealiseerd

  Levering en plaatsing van de metermodules en de tussenframes die tussen  
de achterkant van de aansluitingskast en het deksel zullen worden geplaatst.  
In die modules zitten de meters, de vermogensschakelaars en het ontvangtoestel 
voor centrale afstandsbediening.

  Aansluiting van de aansluitkabel op het aansluitingsblok voor twee meters en 
op de hoofdschakelaar vanaf drie meters.

   Aansluiting van de verbindingskabel die de opdrachtgever naar zijn verdeel
kast heeft geïnstalleerd.

  Eventueel aansluiting van de besturingskabel op het potentiaalvrije contact 
van het ontvangtoestel voor centrale afstandsbediening.

Als u dat wenst, kunt u een geprefabri–
ceerde metergroep aan schaffen.

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  Levering en plaatsing van de groepen 25S60-meterkasten, die bestaan uit:

  een reeks lege metermodules en aansluitingsmodules die op een geprefabri
ceerd frame zijn gemonteerd conform de tabel ‘inplanting van de meters’, 
die door de betrokken partijen werd ondertekend. Een groep van twee rijen 
moet zo worden geïnstalleerd, dat de onderkant van de kasten zich 50 cm 
boven de afgewerkte vloer  bevindt;

  een hoofdschakelaar van 250 A;

  een aansluitingsblok per vier kasten. Het aansluitingsblok wordt in de linker  
bovenhoek van de aansluitingsmodule en in de onderste rij van de kasten 
geplaatst;

  een scheidingsschakelaar van 125 A per aansluitingsmodule, evenals de 
verbindingsdraden (VOB) met een doorsnede van 25 mm² (35 mm² voor 
een stroomsterkte van meer dan 63 A) tussen het aansluitingsblok en de 
scheidingsschakelaars;

  een geïsoleerd railstel met een doorsnede van 12 x 10 mm tussen ieder 
aansluitingsblok;

  een aangepast antifraudeframe per vermogensschakelaar;

  de driepolige magneetschakelaars in het geval van accumulatieverwarming 
en het gebruik van een ‘exclusieve nachtmeter’;

  een stroomverbreker in de gemeenschappelijke metergroep, 2 P 10 x 38 en  
2 HPCzekeringen van 10 A die op het aansluitingsblok aangesloten zijn;

  de verbinding met VOB’s van 95 mm² tussen de uitgang van de schakelaar 
van 250 A en het railstel;

  een isolerend DINprofiel per 25S60meterkast met een lengte van 125 mm  
waarop het etiket wordt aangebracht met de EANcode en het overeen
stemmende appartement  of de overeenstemmende handelszaak;

  een aansluitklemmenblok voor de kring van de gecentraliseerde besturing 
door de klant met:

  5 geïsoleerde klemmen met 2 Fastonklemmen en 1 schroevenklem;

  een ontvangtoestel voor een meting met tweevoudig uurtarief (geiser) voor 
de terbeschikkingstelling van de voorkeurtariefcontacten per klant. Dit is een 
tussenrelais voor de bediening van het preferentiële contact in de verdeelkast. 
Die ontvangtoestellen worden door een vermogensschakelaar of een zekering 
van 4 A beveiligd via een bedieningskabel die door de opdrachtgever wordt 
geleverd en die door zijn binneninstallatie wordt gevoed;

  de draden van de gecentraliseerde bediening voor de meters, de magneet
schakelaars en de bedieningsrelais voor het preferentiële contact.

Aandachtspunten

Het gebouw moet toegankelijk 

zijn voor de plaatsing van de 

meters en moet nadien kunnen 

worden afgesloten.

Het AREI verbiedt het gebruik van 

tussenliggende klemmen blokken 

tussen de meter en het 

differentieel dat de installatie 

beveiligt.

GEBOUW MET MEER DAN VIER TOEGANGSPUNTEN

Voor meer dan 4 toegangs-
punten is de metergroep, die 
door een erkende fabri kant 
werd ontworpen, op een stijf 
frame gemonteerd.

E-PTA2E-PTA2
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 OPMERKING

De bedieningdraden zijn VOB’s van minimaal 1,5 mm² en zijn tussen ieder 
aansluitingsblok, de aansluitingsklemmenblokken met fijne draden, de 
bedienings relais en de magneetschakelaars voor de verwarming volgens de 
volgende kleurencode aangesloten:

  zwart:  stroomvoeding voor OT en de gemeenschappelijke contacten van 
zijn potentiaalherstelrelais,

  blauw: gemeenschappelijk voor alle toepassingen,

   wit:  inschakeling van het tarief voor de daluren bij gebruik van een meter met 
tweevoudig uurtarief,

  rood:  voeding met stroom van de spoel die de vermogenskring van de 
magneet schakelaar met mechanische inschakeling voedt,

  oranje :  voeding met stroom van de spoel voor de ontgrendeling van de 
magneetschakelaar met mechanische inschakeling,

  bruin: sluiting van het potentiaalvrije contact ’s nachts voor de geiser.

Op ieder aansluitklemmenblok worden de draden van boven naar onderen 
geplaatst. Op de bijbehorende aansluitklemmenblokken voor de kring voor 
de gecentraliseerde  bediening (Fastonzijde) worden ze als volgt van links 
naar rechts geplaatst: wit, rood, oranje, bruin en blauw.

  Controle van de aansluiting van alle klemmen en assemblagebouten.

  Realisatie van de aansluitingen tussen de hoofdschakelaar, het aansluitings-
blok en de scheidingsschakelaars.

  Aarding van het metalen frame van de metergroep van het gebouw.

  Invoeren, strippen en vastzetten van de verbindingskabels met de verdeel
kasten (80 cm in iedere kast), evenals de kabels die voor het potentiaalvrije 
contact zijn bestemd.

  Eenduidige markering van ieder koffertje en verbindingskabel met behulp 
van het identificatienummer van het appartement of de handelszaak.

De verbindingskabels tussen het meterkastje en het verdeelbord bevatten vier 
geleiders zonder aardingsgeleider. De verbindingskabels moeten bij iedere 
ingang van de aansluitingsmodules gemarkeerd zijn met het nummer van het 
appartement of de handelszaak (+ de vermelding ‘nachttarief’ in het geval van 
het gebruik van een ‘exclusieve nachtmeter’).

Indien de opdrachtgever het volledige gebouw met betrekking tot de elektrische 
voeding wil beveiligen, beschikt hij over de mogelijkheid om een door ORES 
erkende beveiligingsvoorziening tegen overspanningen te installeren. Hiervoor 
moet hij bij de bestelling van de groep twee 25S60meterkasten voorzien die 
uitsluitend met scheidingsschakelaars zijn uitgerust en die naast de schakelaar 
van 250 A worden geplaatst.

Werken/stappen die door ORES moeten worden 
gerealiseerd

  Aansluiting van de kabels van de metermodules op de vermogensschakelaars 
en de meters.

  Aansluiting van het ontvangtoestel voor centrale afstandsbediening als dit 
is gevraagd. ORES stelt aan de opdrachtgever de bediening ter beschikking, 
die bij de meters met tweevoudig uurtarief horen.

  Aansluiting van de aansluitkabel op de hoofdschakelaar van 250 A.

  Aansluiting van de verbindingskabel die de opdrachtgever naar zijn verdeel
kast heeft geïnstalleerd.

Algemene praktische instructies voor de opdrachtgever

Er is een minimale diepte van 35 cm nodig voor de plaatsing van de meter 
waarvan de beveiliging lager ligt dan 63 A of een minimale diepte van 50 cm 
voor een meter met een beveiliging van meer dan 63 A.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de instructies voor 
de montage die door de fabrikant werden gegeven en dan meer bepaald 
voor de controle van de koppelwaarden waarmee alle aansluitklemmen en 
assemblagebouten zijn vastgezet.

Hij is ook verantwoordelijk voor de eenduidige markering van de verbindingskabel 
aan de uitgang van iedere meter conform de inplantingstabel van de meters die 
door beide partijen werd ondertekend.

Wanneer de verschillende installaties niet op een correcte manier werden 
gemarkeerd, zullen de meters niet kunnen worden geplaatst. Deze toestand kan 
bijkomende kosten voor de klant tot gevolg hebben.

Boven 100 A levert en installeert ORES een aansluitingskast die aan het gekozen 
type meter is aangepast. Die kast is 2 m hoog en 1 m breed. De kast moet in een 
afzonderlijke subgroep worden geïnstalleerd.

De opstelling van de metergroep wordt gekozen in een lokaal dat voldoende is 
geventileerd, dat gemakkelijk toegankelijk is en dat ter goedkeuring aan ORES 
wordt voorgelegd.

E-PTA2E-PTA2

PROFESSIONELE INSTALLATIES

Aandachtspunten

Het AREI verbiedt het gebruik van 

tussenliggende klemmen blokken 

tussen de meter en het 

differentieel dat de installatie 

beveiligt.

Als voor bepaalde meters een 

indienststelling werd uitgevoerd 

en niet voor andere, zullen de 

verbindingskabels die bij die 

eerste indienststelling niet werden 

geïnstalleerd, door ORES in de 

25S60meterkasten worden 

ingevoerd.

Die ingreep zal worden uit

gevoerd op voorwaarde dat de 

EANcode en het overeen

stemmende appartement of de 

overeenstemmende handelszaak 

die wordt gevoed, op die kabels 

worden genoteerd.
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 OPLOSSING 1

De werken die moeten worden uitgevoerd om de invoering van de aansluiting 
in het gebouw toe te laten, moeten door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Die werken bestaan uit de plaatsing van een aansluitbocht of een koker, waarmee 
de aansluiting naar de opstelling van de meter(s), die op de benedenverdieping 
is voorzien, kan worden geleid.

Hierna vindt u de technische voorschriften die in die verschillende gevallen 
moeten worden gerespecteerd.

1e geval: er kan een aansluitbocht worden geplaatst

É De opdrachtgever plaatst de aansluitbocht

Bij een nieuw gebouw met een geventileerde spouw in de funderingen raden we 
u ten zeerste aan om een aansluitbocht te gebruiken.

Een aansluitbocht bestaat uit vijf gebogen buizen van kunststof die met elkaar 
verbonden zijn en die ieder een andere energievorm vervoeren (bv. een 
elektriciteitskabel, een gasleiding, een waterleiding of een telefoon of een 
teledistributiekabel). Op iedere buis wordt vermeld waarvoor ze bedoeld is. Bij 
de aankoop van het materiaal wordt ook de nodige informatie verschaft over de 
toepassing. Bij de levering zitten verwijderbare doppen op de openingen van de bocht.

Deze aansluitbocht is verkrijgbaar bij uw leverancier van materialen. Hij moet in de 
funderingsbouwwerken worden geïntegreerd op de plaats waar de toekomstige  
aan  sluiting van het gebouw zal worden doorgevoerd, zoals dat door ORES werd bepaald.

Het is dan ook van essentieel belang dat de aanvrager die bocht laat installeren 
tijdens de realisatie van de funderingen en dat hij op een nauwgezette manier 
de positie respecteert die door ORES werd opgelegd en die in de volgende 
schema’s wordt aangeduid.

Het is belangrijk om te weten dat de bovenrand van de aansluitbocht zich op 
het punt van de doorboring minstens 60 cm onder het niveau van de afgewerkte 
grond bevindt. Afhankelijk van de beschikbare plaats zijn er meerdere insprongen 
van de bocht mogelijk – op voorwaarde dat daarvoor ook de nodige kokers 
worden voorzien. De as van de bocht moet 12,5 cm van de muur liggen.

De insprong van de boord van de bovenste buis van de bocht ten opzichte van 
de binnenkant van de muur bedraagt 55 cm of 150 cm of 300 cm, zoals dat in het 
onderstaande schema wordt weergegeven. Die afstanden worden bepaald in functie 
van de opstelling van de gasmeter. Tussenliggende afstanden zijn niet toegelaten.

 INVOERING VAN DE AANSLUITING 
BINNEN HET GEBOUWE-PTA3 INVOERING VAN DE AANSLUITING  

IN EEN GEVENTILEERDE SPOUW

Aandachtspunt

De water en de gasdichtheid 

tussen de muur en de openingen 

van de aansluitbocht behoren tot 

de verantwoordelijkheid van de 

opdrachtgever.Afhankelijk van de configuratie van het gebouw kunnen de volgende 
gevallen zich voordoen:

Invoering van de aansluiting  
in een geventileerde spouw

Invoering van de aansluiting  
in volle grond

Invoering van de aansluiting  
in de kelder

OPLOSSING 1

OPLOSSING 2

OPLOSSING 3

19PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES À UN RACCORDEMENT INDIVIDUEL OU COLLECTIF AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITE BASSE TENSION

1,
30

 m

0,
60

 m

Niveau van de afgewerkte vloer

Aardgas
Telefoon
Teledistributie
Elektriciteit
Water

Niveau van de afgewerkte grond 
1 m

Min. 0,55 m

1,50 m

Max. 3 m

Benedenverdieping

BINNENKANT  
VAN HET GEBOUW 

BUITENKANT  
VAN HET GEBOUW 

BOVENAANZICHT

Buitenmuur

12,5 cm
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2e geval: er kan geen aansluitbocht worden geplaatst  
of de doorsnede van de aansluitkabel is groter
dan 4 x 25 mm²

É De opdrachtgever plaatst een doorboringkoker

De opdrachtgever moet onder de plaats die voor de meter is voorzien, een 
opening realiseren met een lengte van 1 m en een breedte van 0,40 m. Die 
opening is voorzien voor de plaatsing van een koker in de geventileerde spouw 
vanaf het punt van de doorboring van de muur. Ze moet lang genoeg zijn, zodat 
ORES de staande leiding voor de aansluiting naar de gasmeter kan realiseren.

1e geval: er kan een aansluitbocht worden geplaatst 
in een binnenput

É De opdrachtgever plaatst de aansluitbocht

De opdrachtgever moet een binnenput graven met afmetingen die compatibel 
zijn met de grootte van de aansluitbocht, zodat deze laatste kan worden 
geïnstalleerd, zoals in het eerste geval van oplossing 1.

2e geval: er kan geen aansluitbocht worden geplaatst 
of de doorsnede van de aansluitkabel bedraagt 
meer dan 4 x 25 mm²

É De opdrachtgever plaatst een koker in een binnenput

De opdrachtgever moet op de plaats die voor de meter is voorzien, een 1 m 
lange, 0,40 m brede en 1 m diepe put graven waarin een koker wordt gelegd 
vanaf het punt van de doorboring van de muur die lang genoeg is zodat ORES 
de verticale kabel naar de meter kan installeren. De diameter van de koker die 
moet worden geïnstalleerd, wordt vermeld in de tabel die in het tweede geval 
van oplossing 1 is opgenomen.

Aandachtspunten

Als de aansluitbocht voor verschillende energietypes (elektriciteit en gas) wordt gebruikt, moet de opdrachtgever er 
zich bij ORES van vergewissen dat die bocht compatibel is met de twee aanvragen voor aansluitingen als die betrekking 
hebben op twee heel uiteenlopende vermogens.

Bij een collectieve aansluiting met een meterlokaal kunnen de opdrachtgever en ORES in sommige gevallen na overleg 
over de technische oplossing voor de invoering van de aansluitkabel in het gebouw een overeenkomst sluiten.

Voor een MSaansluiting (middenspanning) dringen de kabels van het MSnet rechtstreeks in het lokaal met de MS/
LScabine binnen. Als de gebruiker van het net een noodkabel vraagt, moet het aantal invoeringen worden aangepast.

E-PTA3 E-PTA3

É De opdrachtgever plaatst een koker

Bij deze oplossing is geen plaatsing van een aansluitbocht voorzien. De 
opdrachtgever moet op de plaats die voor de meter is voorzien, een 1 m lange 
en 0,40 m brede opening aanbrengen waardoor een koker in de kelder wordt 
gelegd vanaf het punt van de doorboring van de muur die lang genoeg is zodat 
ORES de verticale kabel naar de meter kan plaatsen. De diameter van de koker 
die moet worden geïnstalleerd, wordt vermeld in de tabel die in het tweede 
geval van oplossing 1 is opgenomen.

 

 

OPLOSSING 2

OPLOSSING 3

INVOERING VAN DE AANSLUITING IN VOLLE GROND

INVOERING VAN DE AANSLUITING IN DE KELDER

0,
60

 m

1 
m1,

30
 m

Puits extérieur
Longueur : 1m
Largeur : 1 m
Profondeur : 1,30m

Si domaine privé : ouverture du puits par le maître d’ouvrage
Si domaine public : ouverture du puits par ORES

1 m

Gaine     110 mm 
en domaine privé

Niveau du sol fini

Traversée du mur : 
diamètre adapté au diamètre 
de la gaine dans le puits intérieur.
Dans la traversée : étanchéité 
entre la gaine et le mur et 
entre la gaine et le câble 
à réaliser par le maître d’ouvrage.

Koker    110 mm 
in een binnenput 

1 m

25S60
Elektriciteitsmeter

Niveau van de
afgewerkte vloer

Benedenverdieping

Naar de 
binneninstallatie 

Binnenput
Lengte: 1m 

(langs de muur van de meter)

Breedte: 0,40 m
Diepte: 1m

N.B.:  voor een doorsnede die kleiner is dan 4 x 25 mm², kan een koker met een minimale diameter van 75 mm worden geïnstalleerd 
op voorwaarde dat die koker niet langer is dan 3 meter.

Diameter van de koker en de buigingsstraal in functie van de doorsnede van de kabel

Doorsnede van de kabel 4 x 10 mm² 4 x 25 mm² 4 x 95/150 mm²

Diameter van de koker 110 mm 110 mm 160 mm

Diepte van de muurdoorvoer In het verlengde   In het verlengde   In het verlengde   
 van de aansluiting van de aansluiting van de aansluiting

Buigingsstraal  80 cm 80 cm 80 cm
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Buitenput voor de invoering van de aansluiting

Op privédomein moet de opdrachtgever ter hoogte van het punt van de 
doorboring in de muur aan de buitenzijde vóór de openingen van de aansluitbocht 
of de invoeringskokers een put graven die minstens 1 m breed en 1 m lang en 
1,30 m diep is.

Die put dient om de kokers te onderbreken, zodat op geen enkele manier vocht 
of gas in het gebouw kan doordringen. De put dient ook als werkvlak voor de 
diensten van ORES.

Nadat ORES de aansluiting heeft voltooid, moet de opdrachtgever de put 
opvullen met onder meer een 20 cm dikke laag geel zand dat vrij is van steentjes 
boven de kabel.

Geul op privédomein

De geul wordt door de opdrachtgever op privédomein gegraven en moet het 
tracé volgen dat door ORES werd meegedeeld.

De geul moet rechtlijnig zijn en loodrecht ten opzichte van de openbare weg 
worden gegraven ter hoogte van het punt van invoering in de woning.

Afhankelijk van het verbindingspunt van de aansluiting op het net moet de geul 
op het privédomein parallel met de openbare weg en inspringend ten opzichte 
van de eigendomsgrens met het openbare domein worden gegraven om bij de 
eigendomsgrens uit te komen. De richtingverandering moet worden uitgevoerd met 
een minimale buigingsstraal van 1 m, zodat de beschermingskoker van de kabel daar 
kan worden geplaatst. Het tracé van de geul mag geen enkele rechte hoek vertonen.

De geul voor de elektriciteitsaansluiting moet zo diep worden gegraven dat de 
bovenrand van de koker die erin zal worden gelegd, op een diepte van 60 cm 
onder het afgewerkte niveau van het terrein komt te liggen. De geul is minstens 
30 cm breed, maar die breedte wordt bepaald door het aantal kokers die voor de 
andere energietypes worden geplaatst.

Muurdoorvoer 

Als er een aansluitbocht wordt geïnstalleerd, is de muurdoorvoer door de bocht 
bij de bouw voorzien.

In alle andere gevallen moet een muurdoorvoer worden voorzien.

De muurdoorvoer wordt gerealiseerd door de partij die de buitenput graaft.

De invoering van de aansluiting in de ondergrond wordt verzekerd door de 
doorboring van horizontale openingen in de muur. Het aantal openingen stemt 
overeen met het aantal energietypes. Die openingen moeten met een koker van 
pvc zijn uitgerust en een lichte hellingshoek naar buiten vertonen (1 cm/m). De 
opening voor de doorgang van de elektrische kabel moet een diameter hebben 
die aangepast is aan de diameter van de koker van de binnenput en moet in het 
verlengde van de aansluiting liggen. De diameter moet minstens 75 mm bedragen.

De doorboringen moeten loodrecht op de gevelmuur worden aangebracht.

Aandachtspunt

De water en de gasdichtheid tussen de muur en de openingen van de 

aansluitbocht of tussen de muur en de koker behoren tot de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Aandachtspunt

Als het gebouw rechtstreeks aan de straat grenst zonder insprong, wordt deze 

put door ORES gegraven, aangezien die werken op openbaar domein plaatsvinden.

  GRAVEN VAN DE BUITENPUT VOOR DE INVOERING  
VAN DE AANSLUITING EN MUURDOORVOER GRAVEN VAN DE GEUL OP PRIVÉDOMEINE-PTA4 E-PTA5

Aandachtspunt

De opdrachtgever moet erop 

toezien dat het trottoir ter hoogte 

van de geulen en de kokers 

behoorlijk is vrijgemaakt. 

Hetzelfde geldt voor de werk

zones waar ORES interventies 

moet uitvoeren.

Puits intérieur
Longueur : 1m 

(le long du mur du compteur)

Largeur : 0,40 m
Profondeur : 1m

1 
m1,

30
 m

1 m
Niveau du sol fini
Rez-de-chaussée

Courbe de 
raccordement
ou gaine
    110 mm dans 
un puits intérieur

1 m

25S60
Compteur électrique

Vers l’installation 
intérieure

Buitenput
Lengte: 1m
Breedte: 1 m
Diepte: 1,30m

Trottoir = Openbaar domein

Privédomein

Weg = Openbaar domein 

Aansluitings-
kast

Buitenput

Geul

1 
m

1 m

30 cm

Aansluitingspunt

Ondergronds net 

Aansluitings-
kast

Buitenput

Geul

1 
m

1 m

30 cm

Aansluitingspunt

Bovengronds net 

Mast

1 
m

Trottoir = Openbaar domein

Privédomein

Weg = Openbaar domein 

BUITENKANT 
VAN HET GEBOUW 

Ondergronds aansluiting Bovengronds aansluiting
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De wachtkoker wordt door de opdrachtgever geplaatst. Die koker heeft een 
diameter van minstens 110 mm. Het is de bedoeling dat daarop de aansluitkabel 
wordt aangesloten. Kleinere diameters zijn niet toegelaten.

De wachtkoker is een stijve of geringde koker die glad is aan de binnenkant en die 
van thermoplastisch materiaal is gemaakt. Hij is ook met ingebouwde trekdraden 
uitgerust. De kokers die aan de binnenkant niet glad zijn, zijn niet toegelaten.

Het tracé van de koker mag geen enkele rechte hoek vertonen.

De koker die in de geul wordt gelegd, wordt aan de eigendomsgrens en op één 
meter van de gevel in de daarvoor voorziene put onderbroken. Op die manier 
wordt voorkomen dat vocht via de kokers in het gebouw binnendringt.

De uiteinden van de koker worden dichtgestopt en de geul wordt opgevuld door 
de opdrachtgever zodra de plaatsing van de koker klaar is.

In de koker mag slechts één kabel worden gelegd.

De bovenrand van de koker moet minstens 60 cm onder het afgewerkte niveau 
van het terrein liggen.

Goedkeuring van het meterlokaal en de metergroep door ORES

De situatie en de detailtekening van ieder meterlokaal in het gebouw moeten ter goedkeuring aan ORES worden voorgelegd.

Meterlokaal

De diameter van de koker varieert in functie van de doorsnede van de kabel die 
door ORES wordt geplaatst. Deze laatste wordt bepaald door het elektrische 
vermogen dat ter beschikking wordt gesteld.

De voorwaarden voor de plaatsing en de diepte blijven evenwel identiek.

  PLAATSING VAN KOKERS OP PRIVÉDOMEIN VOORBEREIDING VAN HET SPECIFIEKE METERLOKAALE-PTA6 E-PTA7

Het lokaal waar de metergroep wordt opgesteld, wordt 
gekozen in functie van de volgende bepalingen:

  het lokaal moet altijd toegankelijk zijn voor ORES en de 
gebruikers van het distributienet. Deze laatsten moeten 
toegang krijgen tot de informatie die door hun meter 
wordt gegeven. Het lokaal is best niet toegankelijk voor 
kinderen;

  in het meterlokaal mag niet zomaar materiaal worden 
bewaard, en al zeker geen materiaal dat gemakkelijk 
ontvlambaar is;

  het lokaal moet droog zijn en moet dan ook gesitueerd zijn 
op een niveau dat niet kan overstromen. In het lokaal zijn 
de nodige verluchtingsopeningen voorzien. Het minimale 
verlichtingsniveau bedraagt 120 lux;

  de atmosfeer in het lokaal mag niet corrosief zijn en de 
temperatuur mag niet excessief zijn;

  het meterlokaal moet zo worden ingeplant, dat het 
verloop van de aansluitkabel binnen zo kort mogelijk en 
compatibel met de minimale buigingsstraal van de kabels 
(die gelijk is aan 15 keer de buitendiameter van de kabels) 
is. Bovendien moeten constructieve maatregelen worden 
getroffen om te voorkomen dat de kabels met andere 
kabels van het gebouw worden gegroepeerd. Het is hierbij 
de bedoeling om het risico op mechanische, chemische of 
thermische schade zoveel mogelijk te beperken;

  wanneer het meterlokaal op meer dan 10 m van de 
binnenkant van het gebouw gelegen is, moet de 
opdrachtgever hierover met ORES contact opnemen;

  als het niet mogelijk is om te vermijden dat het tracé van de 
aansluitkabel(s) binnen het gebouw naast de vertrekken van 
de klanten loopt, plaatst ORES een netkast die compatibel is 
met een ingang/uitgang van de netkabel vlakbij de invoering 
in het gebouw. De kabel tussen die kast en de metergroep 
moet van het type F2 zijn (nietbrandverspreidend conform 
artikel 104.02 § b.2 van het AREI). De kast wordt door de 
opdrachtgever geleverd en geplaatst;

  de kast moet groot genoeg zijn zodat de volledige 
metergroep erin kan worden geplaatst. Deze laatste 
kan in subgehelen worden ingedeeld die compatibel zijn 

met de vereisten van het gebouw. Het lokaal is minstens 
2,20 m hoog. Wanneer het gebouw voornamelijk voor 
professionele doeleinden is bedoeld, moet voldoende 
plaats worden voorzien, zodat de metergroep eventueel 
kan worden uitgebreid ten gevolge van de variabiliteit 
van de verhuurde oppervlakken;

  de opdrachtgever moet na overleg met ORES picto
grammen plaatsen voor de toegang tot het meterlokaal;

  de vrije doorgang vóór de meters moet minstens 0,80 m 
bedragen;

  in dit lokaal kunnen andere metergroepen worden 
ondergebracht, zoals gasmeters en/of watermeters, op 
voorwaarde dat daarbij de regels van het vak worden 
gerespecteerd, en dan met name:
  er mag geen enkele elektriciteitsmeter boven de gas

meter of onder een waterleiding worden geplaatst,
  er moet een hoge natuurlijke verluchting naar de buiten

wereld worden voorzien die groter is dan 1 % van de 
vloeroppervlakte, met een minimum van 500 cm² voor  
een kelderraam en meer dan 0,2 % van de vloeropper
vlakte met een minimum van 200 cm² voor leidingen,

  de elektriciteitsmeters moeten op een afstand van 
minstens 15 cm van de gasmeters in hetzelfde vlak 
worden opgesteld,

  zodra er meer dan 10 gasmeters worden gebruikt, moet 
een specifiek lokaal voor die meters worden ingericht;

  als het gebouw via meerdere al dan niet parallel gelegde 
kabels met LS wordt gevoed, wordt er een verdeelkast 
door ORES geplaatst. Neem in dat geval contact 
op met ORES om meer te weten te komen over de 
aansluitingsmodaliteiten die daarbij van toepassing zijn;

  als het gebouw via meerdere kabels die ieder een meter
groep voeden, met LS wordt gevoed, kan het meterlokaal 
per metergroep worden geïndividualiseerd;

  alle metergroepen van meer dan 100 A maakten het 
voorwerp uit van een afzonderlijk subgeheel. ORES 
levert en plaatst de metergroep. In dat geval moet een 
beschikbare ruimte worden voorzien van 1 m x 1 m op 
een hoogte van 1 m van de afgewerkte vloer.

60
 c

m
Min. 30 cmNiveau van de 

afgewerkte grond 

Koker    110 mm

Koker     110 mm

Puits intérieur

Niveau du sol fini

Eigendomsgrens

Trottoir Niveau van de afgewerkte grond 

Rez-de-chaussée

Emplacement 
compteur 

Vers l’installation 
intérieure

Buitenput

60
 c

m

1m

Doorsnede van de kabel 4 x 10 mm² 4 x 25 mm² 4 x 95/150 mm²

Diameter van de koker 110 mm 110 mm 160 mm

BUITENKANT 
VAN HET GEBOUW 
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KAST VOOR 
1 METER 

KAST VOOR 
2 METERS 

875 x 590 x 320 875 x 785 x 320

Niveau van de afgewerkte vloer 

320

160

327

260

15

Algemeen principe

Voor de aansluiting van een gebouw dat verder dan 25 m inspringt, of voor de 
aansluiting van een tweede woning en in de gevallen die door ORES worden 
opgelegd afhankelijk van de omstandigheden van de site, wordt (worden) de 
meter(s) in een kast geplaatst vlakbij het dichtstbijzijnde aansluitingspunt dat 
door onze diensten werd bepaald.

Daarbij moet de opdrachtgever de put graven waarin de fundering van de kast 
zal worden gelegd. Die put moet 1 m breed en 1 m lang zijn en moet even diep 
zijn als de aansluiting. Deze put wordt op het privédomein op het einde van 
de geul gegraven, op de grens met het openbare domein. De eigendomsgrens 
wordt door de opdrachtgever bepaald.

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  Levering van de kast. De opdrachtgever moet bij ORES de nodige inlichtingen 
inwinnen over het model en de afmetingen die compatibel zijn met de werken 
die moeten worden uitgevoerd.

 Ingraven van de sokkel, die niet hoger dan 20 cm boven de grond mag uitsteken.

  Bevestiging van de kast op de sokkel en voorziening van een of meerdere 
25S60meterkasten die op een grondplaat worden vastgezet.

  VERPLICHTE plaatsing van een halfcilindervormig slot dat door ORES werd 
goedgekeurd.

  Uitvoering van de verbinding met een kabel met een minimale doorsnede van 
4 x 10 mm² tussen de meterkast en de privéinstallatie.

Als de kast door ORES wordt geplaatst, moet de opdrachtgever alleen de 
fundering leggen.

 PLAATSING VAN DE METERKAST BUITEN HET GEBOUWE-PTA8

 BIJZONDER GEVAL Buitenkast voor een gasmeter en een elektriciteitsmeter

VOORAANZICHT
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Gaz Elektriciteit
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ELEKTRICITEITSPAAL

BOVENGRONDS NET 

DOOR DE KLANT 
GEPLAATSTE KABEL 

TROTTOIR 
= OPENBAAR DOMEIN 

KANTSTEEN
= EIGENDOMSGRENS

PRIVÉDOMEIN

WEG 
= OPENBAAR DOMEIN 

METERKAST

ONDERGRONDS NET 

METERKAST

DOOR DE KLANT 
GEPLAATSTE KABEL 

TROTTOIR 
= OPENBAAR DOMEIN 

KANTSTEEN
= EIGENDOMSGRENS

PRIVÉDOMEIN

WEG 
= OPENBAAR DOMEIN Een gasmeter en een elektriciteitsmeter kunnen in een kast buiten het gebouw op 

de eigendomsgrens worden geïnstalleerd. Die kast wordt door de opdrachtgever 
gebouwd en moet aan de voorschriften van ORES voldoen.

De kast moet onder meer aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

• ze moet op de eigendomsgrens worden geplaatst vlak bij de openbare weg;

•  ze moet aan de bovenkant en aan de onderkant van permanente verluchtings
openingen voorzien zijn die niet kunnen worden afgedekt en die minstens  
100 cm² groot zijn;

•  de deur moet een slot hebben. ORES moet toegang krijgen tot het kastje;

•  de kast moet groot genoeg zijn, zodat werken aan de meters en het toebehoren 
gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

•  de kast moet tegen de weersinvloeden, de indringing, van vloeistoffen of vremde 
lichamen worden beschermd en ze moet gemakkelijk toegangkelijk zijn. 

De aanwezigheid van de gasmeter legt op de naleving van de technische 
voorschriften van de norm NBN D51003, die de afmetingen vastlegt die vereist 
zijn voor een gemetselde kast of een kast in kunststof.

Voorbeelden van kasten 

De 25S60meterkast(en) moet(en) zo  
dicht mogelijk bij de zijde van de 
scharnieren (en dus niet van het slot) 
worden opgesteld. Daarbij dient u 
rekening te houden met het feit dat 
er op de onderkant een verhoging zal 
worden aangebracht, zodat de kast 
optimaal kan worden gesloten.

Afmetingen van een kast/hokje 

voor gas- en elektriciteitsmeter 

(uitsluitend voor meters met  

Qmax 6 m³/u en Qmax 10 m³/u) 
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Als het gebouw niet op een andere manier dan met een bovengrondse leiding 
op het bestaande elektriciteitsnet in de straat kan worden aangesloten, moet 
de opdrachtgever of zijn elektricien tussen het buitenste aansluitingspunt en de 
25S60meterkast een EXVB aansluitkabel voor de kolom installeren.

Die kabel heeft minstens een doorsnede van 4 x 10 mm² voor een eengezinswoning 
en van 4 x 25 mm² voor een appartementsgebouw afhankelijk van het gevraagde 
vermogen en de lengte van de aansluitkabel.

De opdrachtgever plaatst de aansluitkabel voor de kolom bij voorkeur buiten het 
gebouw op een minimale hoogte van 2,50 m en tot aan de netwerkkabel op de 
gevel of het verankeringspunt van de aansluitkabel. ORES legt het gebruik van 
dit verankeringspunt op en houdt daarbij rekening met de minimumafstanden 
die daarvoor in het AREI worden vastgelegd. De opdrachtgever zal in dit 
verband rekening moeten houden met het feit dat tijdens de plaatsing van de 
bovengrondse kabel een trekkracht van 200 daN op dat verankeringspunt zal 
worden uitgeoefend. Bovendien zal een vrije lengte van minstens 1,50 m ter 
beschikking worden gesteld, zodat ORES de aansluiting tot stand kan brengen.

Tussen het punt waar de aansluitkabel voor de kolom in het gebouw wordt ingevoerd 
en de meter moet de kabel in de muur worden ingebouwd. Hiervoor zal een koker 
met een binnendiameter van 40 mm en een doorsnede van 10 tot 16 mm² of van  
50 mm voor een doorsnede van 25 mm² zo worden geïnstalleerd, dat er geen bocht 
van meer dan 45° wordt gevormd, zodat de kabel vrij kan bewegen in de koker.

Die kabel zal verplicht langs de onderkant in de 25S60meterkast moeten worden 
ingevoerd.

Die kabel moet worden geïnstalleerd voordat ORES langskomt om de aansluiting 
uit te voeren. Een kabel die niet voldoende kan bewegen in de koker of die niet langs 
de onderkant van de 25S60meterkast wordt ingevoerd, zal worden geweigerd.

Als de opdrachtgever aan ORES vraagt om de geul te graven voor de plaatsing 
van de aansluiting op privédomein, verbindt hij er zich toe om aan ORES de 
elementen te bezorgen die nodig zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  De volgende informatie aan ORES bezorgen:
•  de ligging van de verschillende kabels (zoals elektriciteit, telefoon, tele

distributie), leidingen (zoals riool, water), tanks en obstakels die in de 
ondergrond op het privédomein zouden kunnen zitten op het tracé van de uit 
te voeren aansluiting. Die ligging moet op een tekening worden voorgelegd 
als de opdrachtgever daarover beschikt;

•  de kadastrale kaart waarmee heel duidelijk de grenzen tussen de verschillende 
eigendommen kunnen worden vastgelegd, als die kaart al niet eerder aan 
ORES werd bezorgd;

  Het terrein op het tracé van de aansluiting vrijmaken. Daarbij moet vooral 
worden gelet op de beplantingen die na de uitvoering van het werk opnieuw 
moet worden aangeplant.

Als niet kan worden vermeden dat het tracé in de buurt komt van boomwortels, 
moet de opdrachtgever zijn toestemming verlenen om de geul op die plaats 
te graven.

De bedekkingen zullen slechts kunnen worden hersteld met behulp van de 
materialen die op het moment van de werken beschikbaar zijn. ORES kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschillen die tussen de oude en de 
nieuwe bedekkingen kunnen ontstaan.

Als de geul die door ORES moet worden gegraven op privédomein moet worden 
gegraven, niet in volle grond kan worden uitgevoerd en/of als de aanvrager niet 
kan garanderen dat er geen enkel obstakel meer op het tracé van de geul zal 
worden aangetroffen:

• kan de aanvrager na overleg met ORES een ander tracé voorstellen;

• kan ORES de elektriciteitsmeter op de eigendomsgrens plaatsen;

•  of kan de aanvrager zelf de geul op privédomein graven (zonder tussenkomst 
van ORES).

 

 

PLAATSING VAN DE AANSLUITKABEL VOOR DE KOLOM

 
VOORBEREIDING VAN HET LOKAAL MET DE MS/LSCABINE

E-PTA9

E-PTA10

 
VOORBEREIDING VOOR EEN GEUL DIE DOOR ORES  
OP PRIVÉDOMEIN WORDT GEGRAVENE-PTA11

Aandachtspunt

Als onze diensten bij het graven van de geul een onvoorzien obstakel of een 

obstakel aantreffen dat niet door de aanvrager werd gemeld, kan ORES 

daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. In dat geval zal deze laatste de 

elektriciteitsmeter op de eigendomsgrens plaatsen.

Als er een lokaal met een MS/LScabine ter beschikking van ORES moet worden 
gesteld, neemt onze onderneming contact op met de opdrachtgever om hem 
op de hoogte te brengen van de bijzondere voorschriften en regels die hij bij de 
uitvoering van de tekeningen van dat lokaal moet respecteren.

De technische voorschriften voor de aansluiting op het middenspannings
distributienet moeten aan de eisen van het Synergrid met referentie C2/112 
beantwoorden.

De regels voor het ontwerp van het lokaal voor de installatie van de 
transformatiecabine worden vermeld in een bestek dat ORES ter beschikking 
stelt van de opdrachtgever.



31TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN INDIVIDUELE OF COLLECTIEVE AANSLUITING OP HET LAAGSPANNINGSELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET30

Voor de indienststelling

De klant, die van het distributienet gebruikmaakt, moet een leveringscontract 
met een energieleverancier hebben afgesloten voordat hij aanspraak kan maken 
op de indienststelling van zijn toegangspunt. Dat contract moet geldig zijn op 
de datum van de indienststelling die met ORES werd overeengekomen. Bij de 
aanvraag voor de indienststelling controleert ORES het bestaan en de geldigheid 
van dat contract. De gegevens van het contract worden in het informaticasysteem 
opgeslagen.

In het geval van een collectief gebouw moet iedere gebruiker van het distributienet 
een leveringscontract hebben afgesloten voordat de overeenstemmende 
installatie in dienst wordt gesteld.

De lijst van de leveranciers die in Wallonië actief zijn, is gepubliceerd op de site 
van de gewestelijke regulator, de CWaPE (www.cwape.be).

Uiterlijk de dag van de planning van de aansluiting met ORES

Bij de offerte werd een dossier voor de toewijzing van de meters gevoegd. Dit 
dossier bestaat uit de volgende documenten:

  lijst van de toegekende EAN-codes, waarin de EANcodes worden vermeld 
die per toegangspunt en per energietype werden toegewezen (afhankelijk van 
het gevraagde aantal);

  inplantingsschema van de elektriciteitsmeters, waarop de fysieke opstelling 
van de toekomstige meters wordt geïllustreerd. Die opstelling wordt tijdens 
het technische bezoek in gezamenlijk overleg met onze vertegenwoordiger 
bepaald.

Werken/stappen die door de opdrachtgever moeten 
worden gerealiseerd

  In de lijsten van de toegekende EAN-codes de officiële identificatienummers 
van de toegangspunten invullen (zoals nummer appartement, handelszaak) die 
door de gemeentelijke overheid of iedere andere bevoegde dienst (of anders 
door de promotor zelf) werden bepaald. Die identificatienummers worden ook 
gebruikt om de postbus te definiëren die het postadres vormt.

Zodra de opdrachtgever de band heeft bepaald tussen de EANcode, het 
identificatienummer van het toegangspunt en een type meter, mag die achteraf 
niet meer worden gewijzigd. ORES zal op dit vlak geen enkele wijziging 
aanvaarden.

Uiteraard moet voor een toegangspunt (zoals appartement of handelszaak) 
dezelfde identificatie worden toegepast voor de elektriciteitsmeter als voor de 
gasmeter.

Voorbeeld:

Uiterlijk op de dag dat de aansluiting wordt gerealiseerd 

Wanneer de opdrachtgever voor de uitgevoerde werken aan de voorwaarden 
voor een lager btwtarief beantwoordt (gebouw van meer dan 5 jaar oud, 
erkende instellingen voor mensen met een handicap), heeft hij van ORES samen 
met de offerte een attest ontvangen dat hij moet invullen.

Als hij dat document, na het behoorlijk te hebben ingevuld en te hebben ondertekend, 
nog niet naar ORES heeft teruggestuurd op het moment dat de aansluiting wordt 
uitgevoerd, wordt aan de opdrachtgever gevraagd om de dag van de aansluiting als 
uiterste datum te beschouwen om het attest aan onze diensten te bezorgen.

Dag van de indienststelling

Wanneer ORES langskomt voor de indienststelling die door de klant werd 
aangevraagd, moet deze laatste een gunstig controlerapport van een erkend 
controleorganisme over de binneninstallatie voor het gevraagde vermogen 
kunnen voorleggen.

De lijst van de erkende controleorganismen voor elektriciteitsinstallaties vindt u 
op de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) onder de rubriek 
Energie. U kunt hiervoor ook terecht in de Gouden Gids.

  

 

 

ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE INDIENSTSTELLING:   
LEVERINGSCONTRACT

ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE UITVOERING  
VAN DE AANSLUITING: TOEKENNING VAN DE METERS

ADMINISTRATIEVE STAP VÓÓR DE INDIENSTSTELLING:   
CONTROLEVERSLAG VAN EEN ERKEND ORGANISME

ADMINISTRATIEVE STAP UITERLIJK 
OP DE DAG VAN DE UITVOERING VAN DE AANSLUITING:  
ATTEST VOOR LAGER BTWTARIEF

E-PTA12 E-PTA15

E-PTA13

E-PTA14

Aandachtspunt

De klant of zijn vertegenwoordiger 

moeten verplicht aanwezig zijn op 

de datum die voor de indienst

stelling werd vastgelegd.
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  Beide documenten ingevuld en ondertekend (onderaan het document) naar 
ORES terugsturen (adres in het briefhoofd van de offerte).

Werken/stappen die door ORES moeten worden 
gerealiseerd

  Het inplantingsschema van de elektriciteitsmeters, de EANcodes, de types 
meters en de informatie over het aantal fases en het kaliber van de beveiligings
schakelaars definitief invullen.

  Het ingevulde en ondertekende inplantingsschema naar de opdrachtgever 
versturen, samen met de set etiketten die bij de plaatsing van de meters aan 
onze technici ter beschikking moeten worden gesteld. De bouwheer zal het 
definitieve inplantingsschema gebruiken voor de bestelling van de volledige 
metergroep bij de erkende fabrikant.

25S60-meterkast  Meterkast bestaande uit de aansluitmodule die door de opdrachtgever werd 
geplaatst en de metermodule die door ORES werd geplaatst.

Aansluitbocht  Voorgevormd onderdeel met vijf doorgangen voor de uitrustingen voor de 
toevoer van gas, elektriciteit, water, teledistributie en telefoon naar het gebouw. 
Deze bocht wordt door de bouwheer in de funderingen ingewerkt.

Aansluiting  De volledige uitrusting die tussen het distributienet tot stroomopwaarts van de 
metergroep van de eindgebruiker is geïnstalleerd.

Aansluitingsblok  Klemmenblok in een van de aansluitingsmodules, waarmee twee tot vier 
gebruikers van het distributienet kunnen worden aangesloten.

Aansluitkabel voor de kolom  Kabel die op de gevel of in het gebouw wordt gelegd en die afkomstig is van 
buiten – ofwel van het bovengrondse LS-distributienet ofwel van de getwiste 
aansluitkabel – en die de LS-meterkast in een gebouw rechtstreeks voedt.

Aansluitmodule  Onderkant van de 25S60-meterkast die in functie van het aantal meters dat 
door de opdrachtgever wordt geplaatst. Deze module bestaat uit een ondiepe 
sokkel, een doorzichtig deksel en toebehoren (wurgwartel, isolerende kappen en 
kabelklem).

AREI  De hoofdzakelijke reglementaire algemene voorschriften aangaande de elektrische 
installaties bevinden zich in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 
(AREI). Dit AREI wordt ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het 
is van toepassing voor de elektrische installaties die in gebruik gesteld werden 
na 1ste oktober 1981. In dit reglement vindt U een aantaal preventiemaatregelen 
tegen de effecten van elektriciteit en voorschriften aangaande de keuze en het 
gebruik van lijnen, machines en elektrische apparaten.

BDN  Distributienetbeheerder. Iedere beheerder van een distributienet die conform 
het Elektriciteitsdecreet werd aangeduid.

Besturingskabel  Verbinding met een doorsnede van 2 x 1,5 mm², die aan de opdrachtgever een 
potentieelvrij besturingscontact ter beschikking stelt wanneer het type motor dat 
toelaat.

Binneninstallatie De elektrische kabel en het toebehoren stroomafwaarts van de meter.

Bovengrondse-  Ondergronds gelegde kabel voor het deel tussen de meterkast en het bovengrondse
ondergrondse aansluitkabel  LS-distributienet.

EAN  Ieder toegangspunt voor elektriciteit (eengezinswoning, gebouwvoor professioneel 
gebruik) wordt geïdentificeerd aan de hand van een EAN code (European Access 
Number), die uit 18 cijfers bestaat. Die code blijft definitief verbonden met  het 
toegangspunt. Ze identificeert dus in geen geval de klant, de toekomstige 
gebruiker van de energie. Er bestaat een EAN-code per geleverd energietype.

Erkend controleorganisme  Organisme dat door de Habilitatieraad werd erkend en dat bevoegd is om de 
nodige controles uit te voeren op de binneninstallaties en om de documenten op 
te stellen om de opening van een meter door ORES toe te laten.

Aandachtspunt

De plaatsing van de aansluiting en 

de meters zal pas worden inge

pland nadat de opdracht gever vóór 

de datum van de planning van de 

aansluiting het inplantingsschema 

van de elek triciteits meters heeft 

ingevuld, ondertekend en naar 

ORES teruggestuurd.

  Op het inplantingsschema van de elektriciteitsmeters dezelfde identifi catie-
nummers vermelden, waarbij hij zelf de opstelling van de meter kiest binnen 
de perimeter die door onze technische agent werd bepaald. Op die manier 
kan rekening worden gehouden met de opstelling van de leidingen die van de 
appartementen of handelszaken afkomstig zijn.

Voorbeeld:

WOORDENLIJST
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Gecentraliseerde  Signaal dat vanaf de HS/MS-posten op de elektrische netten wordt gestuurd om
afstandsbediening  bijvoorbeeld veranderingen in de tarieven van de meters met tweevoudig 

uurtarief door te voeren of om de exclusieve nachtmeters te activeren.

Getwiste aansluitkabel  Buiten geplaatste getwiste kabel die dient om enerzijds het bovengrondse LS-
distributienet en anderzijds de aansluitkabel voor de kolom aan de buitenkant van 
het gebouw te verbinden.

Hoofdschakelaar van 250 A   Vierpolige schakelaar van 250 A met externe bediening die in de twee standen kan 
worden vergrendeld en aansluitklemmen die met een aluminium of koperen kabel 
met een doorsnede van hoogstens 150 mm² kunnen worden gecombineerd.

Insprong van de woning  Rechtlijnige afstand die loodrecht ten opzichte van de openbare weg wordt 
gemeten tussen de eigendomsgrens en het punt waar een opening in de muur 
van de woning wordt geboord waarlangs de aansluiting wordt geleid.

Lastscheider   Onderbrekingsvermogen van 125 A dat door de opdrachtgever in de 25S60-
meterkast wordt geplaatst.

LS-aansluitkabel Verbindingskabel(s) tussen het LS-distributienet en de LS-meter.

Metergroep  Assemblage van aansluitkasten van de GDN’s in een appartementsgebouw of 
een winkelcomplex.

Meterlokaal  Lokaal dat specifiek bedoeld is voor alle meters. De tekeningen van dit lokaal 
moeten door ORES worden goedgekeurd.

Meetmodule  Deel van het kastje dat de diverse apparaten bevat die nodig zijn voor het meten 
en de beveiliging. Deze module wordt door ORES geplaatst.

MS/LS Middenspanning (hoogstens 15 kV)/Laagspanning (hoogstens 1 kV).

Ondergrondse aansluitkabel  Ondergronds gelegde kabel tussen de meterkast en het ondergrondse LS-
distributienet.

Opdrachtgever  De persoon, de onderneming of het organisme dat een werkaanvraag bij ORES 
indient.

OT  Ontvangtoestel voor centrale afstandsbediening (CAB)

Toegangspunt Punt waar de energie wordt geïnjecteerd of afgenomen.

Verbindingskabel Kabel die de metergroep met de verdeelkast van de opdrachtgever verbindt.

Wachtkokers  Kokers in stijf of geringd thermoplastisch materiaal met een gladde binnenwand 
voor de doorvoer en de bescherming van de uitrustingen van de openbare 
nutsdiensten op privédomein.

ORES © 2014 - Ontwerp: www.upgrade-ad.be
Foto’s: ORES, iStockphoto®, gettyimages®. De foto’s en illustraties die worden gebruikt zijn niet bindend.
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