1.1 Procedure voor indienstneming
1.1.1 Decentrale productie eenheden die aangesloten is via een automatisch
scheidingsysteem op het LS net. (kleine installaties)
1.1.1.1 Voorafgaandelijke aanvraag
Indien de website van de betrokken DNB het vermeldt (afwijking vermogen voor aansluiting
zonder aanvraag), in geval van monofasige aansluiting en indien het totale vermogen van de
installatie > 5 kVA, moet een aanvraag ingediend worden voorafgaand aan de aankoop en de
plaatsing van het materieel door de kandidaat producent bij de betrokken DNB om te weten of
hij van deze mogelijkheid kan genieten.
1.1.1.2 Gelijkvormigheidsonderzoek
Vóór de aansluiting op het net moet de decentrale productie-installatie, op kosten van zijn
beheerder, worden onderworpen aan een gelijkvormigheidsonderzoek. Deze controle gebeurt
door een hiervoor erkend organisme.
1.1.1.3 Melding en indienststelling
Voorafgaand aan de indienstname moet de netgebruiker schriftelijk aan de
distributienetbeheerder melden dat een productie-installatie in dienst zal worden genomen.
Voor elke decentrale productie-installatie dient de melding minstens vergezeld te zijn van de
informatie gevraagd in het meldingsformulier voor een kleine decentrale productie-eenheid,
beschikbaar op de website van de netbeheerder.
Dit meldingsformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:
 Controleverslag van het gelijkvormigheidsonderzoek;
 Eéndraadschema van de aansluiting van de decentrale productie-installatie;
 De nodige documenten van de fabrikant die de conformiteit aantoont van het gebruikte
automatisch scheidingssysteem met de eisen met betrekking tot de typeproeven;
 Attest van de fabrikant dat aantoont dat de instelling van het automatisch
scheidingssysteem in overeenstemming is met de vereisten zoals opgenomen in de
C10/11.
 Verklaring van de fabrikant dat bevestigt dat de generator of omvormer de vereisten
voor vermogensmodulatie respecteert.
1.1.2 Decentrale productie eenheden die op een andere manier aangesloten zijn dan via
een automatisch scheidingsysteem op het LS net.
1.1.2.1 Aanvraag
Om een toelating tot parallelwerking op het openbaar distributienet te bekomen moet voor
iedere decentrale productie-installatie schriftelijk een aanvraag worden gedaan bij de
distributienetbeheerder.
De netbeheerder doet een eerste evaluatie van de aanvraag tot aansluiting van de decentrale
productie-installatie. In functie van de aard van het project en het type decentrale productieinstallatie kan de netbeheerder aanvullende informatie vragen om de aanvraag ten gronde te
evalueren.
1.1.2.2 Gelijkvormigheidsonderzoek
Vóór de aansluiting op het net moet de decentrale productie-installatie, op kosten van zijn
beheerder, worden onderworpen aan een gelijkvormigheidsonderzoek. Een positieve evaluatie
impliceert de toelating tot aansluiting.

1.1.3 Wijziging of uitbreiding
Iedere wijziging of uitbreiding aan de decentrale productie-installatie dient, samen met de
nodige documentatie, schriftelijk overgemaakt te worden aan de DNB.

