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Vooraf 
De wetgeving betreffende de uitbatingsvoorwaarden van stationaire batterijen met een drempel van 
10.000 VAh wordt momenteel geregeld door twee besluiten1 die op 9 september 1999 werden 
aangenomen. Deze wetgeving moet evenwel worden bijgewerkt om ze aan de nieuwe 
batterijtechnologieën aan te passen. Dit is het voorwerp van onderhavig ontwerpbesluit.  

De Raad heeft tot op heden geen advies uitgebracht over het vraagstuk van de stationaire batterijen.  

Advies 

1. Algemene beschouwingen  

1.1 Methode 

De Raad verwelkomt het feit dat er in het kader van de opstelling van dit ontwerpbesluit gesprekken 
met de sector werden georganiseerd. 

De Raad onderstreept de democratische legitimiteit van de wetgevende en uitvoerende macht die hen 
moet toelaten om wat betreft beslissingen, die moeten worden genomen, te bemiddelen, toch 
moedigt hij de inspanningen aan die worden geleverd om - samen met de betrokken actoren - 
reglementeringen op te stellen. Hij vindt namelijk dat deze methode toelaat om teksten op te stellen 
die enerzijds beter de realiteit op het terrein weergeven en anderzijds beter worden aanvaard en – 
bijgevolg – beter worden nageleefd.    

1.2 Afwijking 

De Raad stelt vast dat deze gesprekken met de sector de Regering er met name toe hebben gebracht 
om de mogelijkheid te voorzien om af te wijken van het voorschrift dat stelt dat “de lokalen voor 
elektriciteitstransformatie aan statische transformatoren en hoog- en laagspanningstoestellen 
(worden) voorbehouden, met uitsluiting van elk ander materiaal of ingedeelde inrichting”. Dit moet 
namelijk de gelijktijdige aanwezigheid van stationaire batterijen in een relaisstation of serverzaal 
mogelijk maken. 

De Raad veronderstelt dat de exploitatievoorwaarden die inzake stationaire batterijen werden 
bepaald, ondanks deze afwijking van toepassing zullen zijn voor stationaire batterijen die in een 
relaisstation of serverzaal zijn geïnstalleerd.     

* * 
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1 Enerzijds het besluit tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor stationaire batterij accumulatoren of stationaire accumulatoren en 
vaste inrichtingen voor de heroplading van accumulatoren, en anderzijds het besluit tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor 
statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 tot 1 000 kVA. 
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