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1 Juridische grondslag 

Artikel 79 §3, van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe bepaalt dat: 

"De voorschriften bedoeld in paragraaf 2 en de normen van Synergrid, of elke afwijking 
daarvan, worden door Brugel goedgekeurd. De in alinea 1 beoogde voorschriften en normen 
treden in werking twee maanden na de goedkeuring van Brugel of, indien ze binnen deze 
termijn niet zijn goedgekeurd, twee maanden na de mededeling ervan door de 
distributienetbeheerder aan Brugel." 

Titel 1.3.2 van het technisch voorschrift C10/11 getiteld “Afwijkingen anders dan afwijkingen 
van de NC RfG” voorziet de mogelijkheid voor afwijkingen van het technisch voorschrift 
C10/11 mits het volgen van een procedure die in dezelfde paragraaf wordt beschreven, met 
name: 

“... De aanvrager van de afwijking zal schriftelijk een dossier overmaken aan de DNB met 
een duidelijke omschrijving van de aangevraagde afwijking evenals de verantwoording 
(inclusief documentatie) die al dan niet aanvaard kan worden door de DNB op basis van 
objectieve en niet-discriminatoire criteria, na overleg in Synergrid en goedkeuring door de 
gewestelijke regulatoren. De algemene principes voor de toegestane of geweigerde afwijking 
worden gepubliceerd op de website van de betreffende DNB en/of Synergrid.” 

De toekenning van een afwijking houdt als dusdanig geen aanpassing in van het technisch 
voorschrift zelf. Ook de goedkeuring van de BRUGEL slaat enkel op deze afwijking zelf. 

Deze beslissing beantwoordt aan deze wettelijke verplichtingen. 



 4 / 8 04,06,2021 

2 Inleiding/context 

Het technisch voorschrift C10/11 omtrent specifieke technische voorschriften voor 
elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet (Hierna 
“voorschrift C10/11”) wordt beschouwd als een aanvulling op het technisch reglement voor 
het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 
de toegang ertoe. Dit voorschrift legt technische eisen vast in verband met de aansluiting van 
installaties voor de gedecentraliseerde productie van elektriciteit die gelijktijdig met het net 
kunnen werken. In artikel 45 van het technisch reglement lezen we namelijk: "(...) De 
gedecentraliseerde productie-installatie beantwoordt aan de eisen: 

van het AREI, en 
van dit besluit, en 
van de Synergrid C10/11-voorschriften beschikbaar op de website van Synergrid en van de 
distributienetbeheerder, en 
van de bijkomende voorschriften van de distributienetbeheerder beschikbaar op zijn website. 
(...)". 

Zodoende zijn de doelstellingen van voorschrift C10/11, waarvan de huidige versie dateert 
van september 2019, het waarborgen van de goede werking van de distributienetten, het 
verbeteren van de veiligheid van het personeel dat aan deze netten werkt, het waarborgen 
van de bescherming van de uitrusting van het distributienet en het bijdragen aan de algemene 
stabiliteit van het elektriciteitssysteem. 

Paragraaf 1.3.2 van voorschrift C10/11 voorziet een kader dat de DNB in staat stelt 
afwijkingen toe te staan volgens een specifieke procedure die de goedkeuring door de 
regionale regulatoren omvat. Op 2 april 2021 heeft Synergrid namens de 
distributienetbeheerders en ELIA een gunstig advies uitgebracht over een afwijkingsaanvraag 
die op 4 maart 2021 door de vereniging COGEN Vlaanderen is ingediend en stelt voor dat 
de gewestelijke regulatoren deze aanvraag goedkeuren. 

Dit besluit voldoet aan deze aanvraag. 
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3 Analyse en ontwikkeling 

Brugel en de andere gewestelijke regulatoren hebben kunnen vaststellen dat de DNB’s de 
ontvankelijkheid van de door de aanvrager aangevoerde argumenten hebben bevestigd. De 
belangrijkste elementen van dit afwijkingsdossier kunnen als volgt worden samengevat: 

De afwijking geldt voor warmtekrachtkoppelingseenheden op basis van fuel cell technologie, 
met een maximaal vermogen van 800 Watt; 
De afwijking betreft de voorwaarden vervat in de artikelen D.6.1 en D.8 uit Annex D van het 
voorschrift C10/11, versie zoals gepubliceerd op 09/2019. Artikel D.6.1. heeft betrekking op 
vermogenrespons op overfrequentie en artikel D.8 op koppeling en herkoppeling na werking 
van de netontkoppelbeveiliging. 
De afwijking gaat retroactief in vanaf de inwerkingtreding van C10/11 op 01/11/2019, en 
loopt af op 01/11/2023. Het indienen van een aanvraag tot verlenging van deze afwijking voor 
afloop van de einddatum (minstens 6 maanden voor de einddatum van 01/11/2023) door 
COGEN Vlaanderen is mogelijk. 
Het volume aan eenheden die binnen deze afwijking vallen binnen de periode 01/11/2019-
01/11/2023, is door COGEN Vlaanderen geschat op 1000 eenheden, ofwel 750 kW in totaal. 
Bij een homologatie-aanvraag voor C10/26 van dergelijke eenheden, zal aan de 
fabrikantaanvrager verplicht worden een inventaris bij te houden van het aantal geïnstalleerde 
eenheden, en hierover elk kwartaal te rapporteren aan Synergrid, zodat de evolutie van het 
totaal geïnstalleerd volume binnen de afwijking kan opgevolgd worden 

Op termijn, indien een analyse van de distributienetbeheerders de algemene draagwijdte van deze 
afwijking zou aantonen, die voor een aanzienlijke periode van toepassing is verklaard op een hele 
familie van apparaten (en niet op een beperkt aantal limitatief geïdentificeerde apparaten), zou 
BRUGEL positief kunnen reageren op een verzoek van Synergrid om de tekst van de verordening aan 
te passen en deze afwijking op te nemen onder de algemene principes die de aansluiting van 
dergelijke apparaten regelen in een komende formele herziening van de C10/11. 

Synergrid engageert zich om bij een goedkeuring door BRUGEL van de in deze beslissing 
voorliggende vraag tot afwijking:

De afwijking te publiceren op de website van Synergrid, onder de vorm van een apart 
document (en dus niet als een aanpassing van het technisch voorschrift C10/11 zelf); 
Om de betreffende productie-eenheden initieel tot 1 november 2023 mee op te nemen in de 
lijst van gehomologeerde toestellen (C10/26). Een verlenging van de uitzondering is daarna 
eventueel nog mogelijk. 
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4 Beslissing 

Gezien het door Synergrid op 2 april 2021 ingediende voorstel voor een tijdelijke afwijking 
van artikel D.6.1 en artikel D.8 van het voorschrift C10/11 inzake de specifieke technische 
voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het 
distributienet voor warmtekrachtkoppelingseenheden op basis van brandstofceltechnologie 
en met een maximaal vermogen van minder dan 800 W; 

Overwegende dat Synergrid, dat alle DNB's en ELIA vertegenwoordigt, de ontvankelijkheid 
van de door aanvrager aangevoerde argumenten en de geldigheid van de technische 
elementen die aan de oorsprong van deze aanvraag liggen, bevestigt 

Overwegende dat de behandeling van deze aanvraag in collegiaal overleg met de andere 
regionale regulatoren is behandeld en dat hun conclusies identiek zijn; 

Gelet op artikel 79, § 3, van het technisch reglement voor het beheer van het 
elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe; 

beslist BRUGEL om de door Synergrid op 2 april 2021 ingediende aanvraag tot 
tijdelijke afwijking van artikel D.6.1 en artikel D.8 van de voorschrift C10/11 voor 
warmtekrachtkoppelingseenheden op basis van brandstofceltechnologie en met 
een maximaal vermogen van minder dan 800 W goed te keuren, rekening 
houdend met Synergrid’s verbintenis om: 

Op haar website de huidige afwijking bekend te maken, met inbegrip van 
de betrokken installaties en de relevante overeengekomen technische 
details waarmee wordt afgeweken van de huidige voorschriften van de 
C10/11 verordening 

De lijst met homologeerde productie-eenheden C10/26 aan te passen 

* * 

* 
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5 Bijlage 1: Inhoud van de goedgekeurde tijdelijke 
afwijking 

De goedgekeurde afwijking zal officieel worden bekendgemaakt op de website van Synergrid door 
middel van een tijdelijke wijziging van het voorschrift C10/11, die op 01 november 2023 verstrijkt, 
met de volgende inhoud: 

D.6.1 Vermogenrespons op overfrequentie [NC RfG Art 13 2.] 

De laatste paragraaf van dit artikel wordt aangevuld als volgt: 

Automatische afschakeling en herinschakeling als alternatief voor de droopwerking [NC RfG Art 13 
2.(b)] zijn standaard niet toegestaan volgens de bepalingen van de TNB, behalve voor 
productieeenheden van het type WKK met fuel cell technologie met een maximum vermogen van 
800 W waarvoor een alternatieve functie wordt toegestaan. 

Voor deze eenheden mag de dynamische staprespons vervangen worden door een automatische 
gerandomiseerde afschakeling bij een frequentie tussen 50,2 en 51,5 Hz. Deze afschakelfrequentie 
wordt voor elke eenheid individueel gegenereerd op het moment van aansluiting op het net, door een 
randomisator (random generator) op niveau van de eenheid. Een af-fabriek vastgelegde 
afschakelfrequentie per eenheid, bijvoorbeeld via een random verdeling op basis van serienummer is 
niet toegestaan. 

D.8 Koppeling en herkoppeling [NC RfG Art 13 7 + Art 14 4] 

Tabel 16 – voorwaarden voor automatische koppeling of herkoppeling – wordt aangepast als volgt: 

De asteriks in de laatste lijn van tabel 16 geldt eveneens voor koppeling bij normale opstart, en de 
toelichting wordt aangepast als volgt: 

Parameter Herkoppeling na werking van 
de netontkoppelbeveiliging Koppeling bij normale 

opstart 

Onderfrequentie 49,9 Hz 49,9 Hz 

Overfrequentie 50,1 Hz 50,1 Hz 

Onderspanning Bij aansluiting op het LS-net: 
85% Un 

Bij aansluiting op het LS-net: 
85% Un 

Bij aansluiting op het HS-net: 
90 % Uc 

Bij aansluiting op het HS-net: 
85% Uc 

Overspanning Bij aansluiting op het LS-net: 
110% Un 

Bij aansluiting op het LS-net: 
110% Un 

Bij aansluiting op het HS-net: 
110% Uc

Bij aansluiting op het LS-net: 
110% Uc 
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Observatietijd 60 s 60 s 

Maximale gradiënt van 
toename van actief vermogen 

10%/min* 20%/min* 

* Elektriciteitsproductie-eenheden die deze gradiënt niet kunnen toepassen moeten een bijkomende vertraging 
voorzien. Voor productie-eenheden van het type WKK met fuel cell technologie met een maximum vermogen 
van 800W moet de (her)koppeling met vol vermogen gebeuren na een gerandomiseerde observatietijd tussen 
60 en 600s, verdeeld op een uniforme manier. 

Tabel 16 – voorwaarden voor automatische koppeling of herkoppeling


