Aanbeveling van de Users’ Group aangaande de toepassing van het concept
substantiële modernisering op de type B-eenheden, asynchrone opslagparken en
verbruiksinstallaties.
De nieuwe Europese netcodes van 14 april 2016 (2016/631) ‘Network Code on requirements for grid
connection of generators (RfG)’ en van 17 augustus 2016 (2016/1388) ‘Network Code on Demand
Connection (DCC)’ van de Europese Commissie houden vereisten in voor de aansluiting van nieuwe
productie-eenheden en verbruiksinstallaties. Deze vereisten werden vertaald in het Federaal Technisch
Reglement van 22 april 2019.
Artikel 4 van de bovenvermelde Europese netcodes RfG en DCC definieert de toepasselijkheid van de
vereisten van deze netcodes op de productie-eenheden of verbruiksinstallaties die als bestaand worden
beschouwd. Dit artikel voorziet in de toepassing van de nieuwe reglementering op de bestaande eenheden
in de volgende twee gevallen:
- hetzij in geval van substantiële modernisering van bestaande eenheden van het type C en D en
verbruiksinstallaties (Artikel 4.1)
- hetzij bij toepassing van bepaalde vereisten op alle bestaande eenheden op voorstel van de
betreffende Transmissienetbeheerder (TNB), en dit na een kosten-batenanalyse, een consultatie
en een goedkeuring door de bevoegde overheid (artikel 4.3).
Het eerste deel van het onderwerp van deze aanbeveling betreft het eerste geval, namelijk de substantiële
modernisering van bestaande eenheden van het type C en D en verbruiksinstallaties.
Daarnaast legt Artikel 4 van bovenvermelde Europese netcodes RfG en DCC eveneens de te volgen
procedure vast bij ingrijpende herziening van de desbetreffende aansluitovereenkomst van bestaande
eenheden. Het tweede deel van het onderwerp van deze aanbeveling betreft de te volgen procedure.
Wat betreft het toepassingsgebied op type B-eenheden en asynchrone opslagparken:
De bepalingen van dit Artikel 4.1 van de Europese netcodes worden geïmplementeerd in de artikelen 71,
161, 162 en 163 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019. Deze artikelen stellen echter
dat de bepalingen inzake de substantiële modernisering ook van toepassing zijn voor bestaande productieeenheden van het type B alsook voor asynchrone opslagparken. Dit betekent dat er in België; op het
federale niveau, een verruiming van het toepassingsgebied van de substantiële modernisering is ten
opzichte van het beoogde toepassingsgebied in de Europese netcodes. Hierdoor is een groot deel van de
bestaande installaties van het type B mogelijks geïmpacteerd en zullen zij zich mogelijks, over de tijd, in
lijn moeten stellen met de nieuwe technische vereisten zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch
Reglement. Hetzelfde geldt voor asynchrone opslagparken.
De leden van de Users’ Group stellen bij deze een verruiming van het toepassingsgebied vast in het
Federaal Technisch Regelement van 22 april 2019 ten aanzien van wat in de Europese netcodes voorzien
is.
Daarnaast wordt deze uitbreiding ook niet consequent in alle regio’s, en bijgevolg over de verschillende
spanningsniveaus, toegepast. Op het regionale niveau heeft de VREG recent haar Technisch Reglement
Plaatselijk Vervoersnet aangepast om dit in lijn te brengen met het de Europese netcodes maar heeft zij,
voor wat betreft de substantiële modernisering betreft, ervoor gekozen zich volledig te aligneren met de
bepaling 4.1 van de netcodes RfG en DCC. Dit impliceert dat in Vlaanderen enkel de eenheden van de
types C en D aangesloten op het plaatselijk vervoersnet een substantiële modernisering kunnen
ondergaan.
De leden van de Users’ Group pleiten er dan ook voor om het Federaal Technisch Reglement van 22 april
2019 aan te passen en deze verruiming (toepassing op type B-eenheden en asynchrone opslagparken)
van het toepassingsgebied van de substantiële modernisering ongedaan te maken en zich volledig te
aligneren met de aanpak en bepalingen zoals gedefinieerd in de Europese netcodes RfG en DCC. Een
voorstel om de desbetreffende bepalingen van het Federaal Technisch Reglement aan te passen is in
bijlage toegevoegd aan deze aanbeveling.

Daarnaast vragen de leden van de Users’ Group dat de overheid zo snel als mogelijk bevestigt dat het
Federaal Technisch Reglement aangepast zal worden zodat de verplichte toepassing van een substantiële
modernisering op type B-eenheden, alsook op asynchrone opslagparken, nooit effect heeft gehad, om
discriminatie tussen dezelfde typegebruiker te vermijden.

Wat betreft de te doorlopen procedure van substantiële modernisering voor verbruiksinstallaties:
De te doorlopen goedkeuringsprocedure wordt tevens vastgelegd in Artikel 4.1 van de hierboven vermelde
Europese netcodes RfG en DCC. Daarnaast bepaalt het Federaal Technisch Reglement dat de
transmissienetbeheerder bij de aanvraag van een detailstudie nagaat of de geplande wijzigingen van de
installatie een substantiële modernisering behelzen.
Op basis van deze twee documenten, werd door Elia het volgende proces voorgesteld:
- Elia ontvangt een aanvraag voor een detailstudie aangaande de aanpassing van een bestaande
productie-eenheid of verbruiksinstallatie.
- Elia analyseert de aanvraag en gaat na of het gaat om een geringe wijziging of een gewone
detailstudie (deze stap staat los van de modernisering).
- Tegelijkertijd bepaalt Elia of de geplande wijzigingen, op basis van de criteria voor substantiële
modernisering, al dan niet een (gehele of gedeeltelijke) substantiële modernisering tot gevolg
hebben.
- Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag aangaande de aanpassingen, zal een
moderniseringsstudie door Elia worden uitgevoerd. Deze studie omvat onder meer de
aangehaalde moderniseringscriteria, de eisen van het nieuw Federaal Technisch Reglement
waaraan moet worden voldaan, de eventuele beperkende elementen en de impact van de
vervanging in termen van kosten.
- Elia stuurt het moderniseringsverslag ter goedkeuring naar de betrokken regulator met een
kennisgeving aan het Directoraat-generaal Energie. Ook indien Elia de mening is toegedaan dat
er op basis van de criteria voor substantiële modernisering, geen substantiële modernisering dient
plaats te vinden, maakt zij haar beslissing dienaangaande ter goedkeuring over aan de betrokken
regulator met een kennisgeving aan het Directoraat-generaal Energie.
- De betrokken regulator neemt een formele beslissing m.b.t. het moderniseringsverslag.
- Elia finaliseert het verslag van de moderniseringsstudie/detailstudie, met toepassing van de
beslissing van de regulator.
Echter met het oog op vereenvoudiging en mogelijke efficiëntie- en tijdswinsten in het kader van lopende
of toekomstige projecten, willen de leden van de Users’ Group oproepen om een vereenvoudigde
procedure voor verbruiksinstallaties toe te passen. Dit ook omwille van het feit dat in de meeste gevallen
de impact van een substantiële modernisering voor een verbruiksinstallatie potentieel beperkter zal zijn
dan deze voor een productie-installatie.
De vereenvoudiging bestaat er bijgevolg in dat enkel een notificatie van de beoordeling aangaande de
substantiële modernisatie aan de regulator volstaat. Het vereenvoudigd proces voor verbruiksinstallatie
zou er als volgt kunnen uitzien:
- Elia ontvangt een aanvraag voor een detailstudie aangaande de aanpassing van een bestaande
verbruiksinstallatie.
- Elia analyseert de aanvraag en gaat na of het gaat om een geringe wijziging of een gewone
detailstudie (deze stap staat los van de modernisering).
- Tegelijkertijd bepaalt Elia of de geplande wijzigingen, op basis van de criteria voor substantiële
modernisering, al dan niet een substantiële modernisering tot gevolg hebben.
- Elia specificeert in de detailstudie of in de brief omtrent de geringe wijziging of de bestaande
verbruiksinstallatie al dan niet onderworpen wordt aan een substantiële modernisering evenals de
criteria van het nieuw Technisch Reglement waaraan in ieder geval de nieuwe installaties moeten
voldoen.
- Elia rapporteert de beoordeling aangaande de substantiële modernisering individueel aan de
betrokken regulator. Zonder reactie van de betrokken regulator binnen de 14 dagen, kan ervan
worden uitgegaan dat er geen bezwaar wordt aangetekend tegen het overgemaakte voorstel
(impliciete goedkeuring).

De leden van de Users’ Group vragen de regulatoren om, in kader van hun bevoegdheden aangaande
substantiële modernisatie zoals voorzien in Artikel 4.1 van de Europese netcode DCC, te beslissen om
deze hierboven voorgestelde, vereenvoudigde procedure voor verbruiksinstallaties toe te passen.
Tot slot, zal men op regionaal niveau (Wallonië en Brussel) de toepassing van het concept van substantiële
modernisering in de nabije toekomst moeten vastleggen in de verschillende regionale technische
reglementen. De leden van Users’ Group pleiten voor een doorgedreven harmonisatie van de criteria en
procedures voor substantiële modernisering, rekening houdend met de verschillende geldende
gereguleerde kaders.

Bijlage: Relevante artikelen van het Federaal Technisch Reglement inzake de substantiële
modernisering – voorstel van aanpassingen
Art. 71. § 1. Eén of meerdere in deze titel vastgestelde technische eisen zijn ook toepasselijk op de
aansluitingsinstallaties of de installaties van transmissienetgebruikers beschouwd als bestaande
overeenkomstig artikel 35, §§ 7, eerste lid, 8 en 9, nadat een van de hierna beschreven specifieke
procedures is toegepast:
1° in geval van substantiële modernisering van de elektriciteitsproductie-eenheden van de types C of D,
de verbruiksinstallaties, de HVDC-systemen of de op gelijkstroom aangesloten power park modules,
overeenkomstig artikel 4.1, a), de Europese netwerkcodes respectievelijk RfG, DCC en HVDC, of de
elektriciteitsproductie-eenheden van de type B of de asynchrone opslagpark waarvan de procedure is
voltooid of vastgesteld in de artikelen 161 tot en met 163;
2° wanneer de commissie beslist om één of meerdere van deze technische eisen bedoeld in deze titel op
te leggen overeenkomstig de procedure die wordt beschreven in de artikelen 4.1, b), en 4.3 tot 4.5 van de
Europese netwerkcodes respectievelijk RfG, DCC en HVDC, op een categorie van aansluitingsinstallaties
of de installaties van transmissienetgebruikers beschouwd als bestaande overeenkomstig artikel 35, §§ 7,
eerste lid en 8;
3° wanneer de commissie beslist om één of meerdere van deze technische eisen bedoeld in deze titel
toe te passen op een categorie van elektriciteitsproductie-eenheden van type B of op een categorie van
asynchrone opslagparken beschouwd als bestaande overeenkomstig artikel 35, §§ 7, eerste lid, 8 en 9;
4° wanneer een Europese netwerkcode voorziet in de toepassing van bepaalde technische eisen op
bestaande aansluitingsinstallaties of bestaande installaties van transmissienetgebruikers.
§ 2. Eén of meerdere van de in deze titel vastgestelde technische eisen zijn niet toepasselijk op de
aansluitingsinstallaties of installatie van netgebruikers, beschouwd als nieuwe overeenkomstig artikel 35,
§§ 7, tweede lid, 8 en 9, wanneer de commissie beslist om bepaalde categorieën van nieuwe
aansluitingsinstallaties of van netgebruikers vrij te stellen van deze technische eisen, op collectieve wijze,
of om een nieuwe aansluitingsinstallatie of een installatie van een netgebruiker op individuele wijze vrij te
stellen. Dit gebeurt overeenkomstig de afwijkingsprocedure die wordt beschreven in artikel 21 en in de
Europese netwerkcodes RfG, DCC en HVDC. Deze afwijkingsprocedure wordt naar analogie, ook
toegepast op de asynchrone opslagparkfaciliteiten.
§ 3. Wanneer het recht bepaald in artikel 6.3 van de Europese netwerkcode RfG, en/of het recht bepaald
in artikel 5.3 van de Europese netwerkcode DCC wordt uitgeoefend, kan de transmissienetbeheerder in
zijn hoedanigheid van bevoegde netwerkbeheerder zijn toestemming geven voor de demonstratie door
middel van simulaties en/of studies, dat de overwogen elektriciteitsproductie-eenheid en/of de kritische
belastingen niet aangesloten kunnen blijven, om het industrieel proces zeker te stellen. Alle geschillen
tussen de partijen worden beslecht overeenkomstig artikel 7, lid 5, van de Europese netwerkcode RfG en
artikel 6, lid 5, van de Europese netwerkcode DCC.
§ 4. Wanneer de eigenaar van een productie-installatie, de eigenaar van een verbruiksinstallatie of de
eigenaar van een HVDC net weigert overeenstemming te bereiken over bredere frequentiebereiken,
langere minimale bedrijfsperioden of specifieke vereisten die van toepassing zijn in geval van
gecombineerde frequentie- en spanningsafwijkingen van een productie-eenheid overeenkomstig artikel
13.1, a), ii, van de Europese netwerkcode RfG, artikel 12.2 van de Europese netwerkcode DCC, of artikel
11.2 van de Europese netwerkcode HVDC en dat een overeenstemming niet kan worden bereikt tussen
deze eigenaar en de transmissienetbeheerder binnen een termijn van zes maanden, kan elke partij de
commissie verzoeken om binnen een termijn van een maand een besluit te nemen over hun geschil,

overeenkomstig artikel 7, lid 5, van de Europese netwerkcode RfG, artikel 6, lid 5, van de Europese
netwerkcode DCC of artikel 5, lid 5, van de Europese netwerkcode HVDC. In dit geval, worden de in
aansluitingsprocedure bedoelde termijnen geschorst totdat de partijen in kennis worden gesteld van de
beslissing van de commissie.
§ 5. Wanneer de eisen specifiek aan een site vast te stellen zijn door de bevoegde
transmissienetbeheerder overeenkomstig de Europese netwerkcodes RfG, DCC en HVDC, worden deze
voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie tijdens de aansluitingsprocedure. De
commissie verzoekt om het advies van de Algemene Directie Energie die beschikt over een termijn van
tien dagen om het advies over te maken.
Iedere eventuele weigeringsbeslissing van de transmissienetbeheerder om de specifieke
exploitatievoorwaarden goed te keuren moet steeds op toereikende wijze gerechtvaardigd worden.
§ 6. Overeenkomstig de artikelen 6.4 en 6.5 van de Europese netwerkcode RfG zijn enkel de technische
eisen zoals vastgesteld in de artikelen 13.2, a), b) en f), 13.4 en 13.5 van de netwerkcode RfG en de
bijkomende technische eisen betreffende deze parameters van de frequentie zoals vastgesteld in de
artikelen 83, §§ 4 en 5, en 88, § 1, toepasselijk op de warmtekrachtinstallaties aangesloten aan de
verbruiksinstallaties bedoeld in artikel 35, § 3, eerste lid, 1°.
Hiertoe gaat de transmissienetgebruiker deze kwalificatie na tijdens de aansluitingsprocedure aan deze
eenheid, in voorkomend geval in coördinatie met de relevante netbeheerder dat de betrokken eenheid aan
de volgende voorwaarden voldoet:
1° wanneer ze zijn ingebed in verbruiksinstallaties zoals bedoeld in artikel 35, § 3, eerste lid, 1° ; en
2° wanneer ze voldoen aan alle criteria zoals vastgesteld in artikel 6.4 van de Europese netwerkcode
RfG: deze criteria worden op individuele basis beoordeeld volgens de ondervonden situatie; en
3° wanneer ze geen balanceringsdienst, zoals bedoeld in boek 6, leveren.
De eigenaar van deze elektriciteitsproductie-eenheid geeft de transmissienetbeheerder en de eigenaar
van de verbruiksinstallaties bedoeld in artikel 35, § 3, eeste lid, 1°, waarop hij aangesloten is echter kennis,
tijdens de aansluitingsprocedure van deze eenheid, van de technische capaciteiten van deze eenheid
inzake de constante productie van actief vermogen en modulatie van productie van actief vermogen.

Art. 161. § 1. Bij de uitvoering van de detailstudie zoals bedoeld in artikel 160, § 3, en indien de
aansluitingsaanvraag betrekking heeft op een wijziging van installaties van de transmissienetbeheerder
bedoeld in artikel 4.1.,a), beschouwd als bestaande overeenkomstig artikel 35, § 7, lid 1 en § 8,
respectievelijk de Europese netwerkcodes RfG, DCC en HVDC, dan onderzoekt de
transmissienetbeheerder op gedetailleerde wijze of deze wijziging binnen het toepassingsgebied van
voornoemd artikel 4.1., a), valt.
In dat kader zijn de analysecriteria zoals vastgesteld in artikel 162, §§ 1 en 2, van toepassing. De in artikel
160, § 3, bedoelde detailstudie vermeldt de resultaten van dit onderzoek en, in voorkomend geval, de
beslissing van de commissie overeenkomstig artikel 4.1.,a), iii), van de Europese netwerkcode RfG, de
Europese netwerkcode DCC en de Europese netwerkcode HVDC.
§ 2. Bij het uitvoeren van detailstudie bedoeld in artikel 160, § 3, wanneer de aansluitingsaanvraag
betrekking heeft op een wijziging van een asynchroon opslagpark of een energie-opwekkingseenheid van
het type B, beschouwd als bestaande overeenkomstig artikel 35, §§ 8 en 9, onderzoekt de
transmissienetbeheerder op gedetailleerde wijze of deze een substantiële modernisering uitmaakt of een
vervanging
van
de
uitrusting
in
de
asynchrone
opslagparkvoorziening
of
de
elektriciteitsopwekkingseenheid van type B, van die aard dat hun technische capaciteiten zijn aangepast.
In dat kader zijn de analysecriteria zoals vastgesteld in artikel 162, §§ 1 en 2 van toepassing.
Indien de transmissiesysteembeheerder van mening is dat de omvang van de modernisering of
vervanging van de uitrustingen van dien aard is dat een nieuw aansluitingscontract vereist is, stelt hij de
commissie daarvan in kennis. De commissie beslist of het bestaande aansluitingscontract moet worden
herzien of dat een nieuw aansluitingscontract vereist is en stelt de eisen van dit besluit vast die van
toepassing zijn op die asynchrone opslagpark of elektriciteitsproductie-eenheid van het type B.
In de in artikel 160, § 3, bedoelde detailstudie worden de resultaten van dit onderzoek en, in voorkomend
geval, het besluit van de commissie uit hoofde van deze paragraaf vermeld.

§ 23. In de gevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 worden De in artikel 160, § 3, vastgestelde termijnen
worden opgeschort tot op het einde van de procedure die wordt beschreven in artikel 4.1., a), respectievelijk
de Europese netwerkcodes RfG, DCC en HVDC of tot het einde van de in paragraaf 2 bedoelde procedure.
Art. 162. § 1. Het moderniseringsluik van deze detailstudie, met name de moderniseringsstudie zoals
bedoeld in artikel 161, evalueert op gedetailleerde wijze de beoogde wijzigingen ten opzichte van de hierna
genoemde elementen:
1° elke wijziging van technologie als gevolg waarvan de nominale productie van de elektriciteitsproductieeenheid type B of de elektriciteitsproductie-eenheid bedoeld in artikel 4.1 van de Europese netwerkcode
RfG, of een bestaande DC-aangesloten power park module bedoeld in artikel 4.1 van de Europese
netwerkcode HVDC, op een manier dat de betrokken eenheid de hogere drempel naar het type C of D
overschrijdt;
2° de omvang van de toename van de nominale productie van de betrokken elektriciteitsproductieeenheid type B of de elektriciteitsproductie-eenheid bedoeld in artikel 4.1 van de Europese netwerkcode
RfG of van de toename van het vermogen het betrokken HVDC-systeem module bedoeld in artikel 4.1 van
de Europese netwerkcode HVDC, of van een asynchroon opslagpark;
3° de vernieuwing van één of meerdere essentiële technische elementen van een installatie van de
netgebruiker bedoeld in artikel 4.1 van respectievelijk de Europese netwerkcode RfG, DCC en HVDC of
een asynchroon opslagpark. Het plaatsen van identieke reserveonderdelen door de vervoergebruiker in
zijn installaties wordt niet beschouwd als de vernieuwing van een of meer essentiële technische elementen
van die installaties.
§ 2. De transmissienetbeheerder ontwikkelt richtsnoeren voor de toepassing van artikel 4.1.
respectievelijk van de Europese netwerkcode RfG, DCC en HVDC, van artikel 161, § 2, en voor de
toepassing van paragraaf 1. Hij stelt de commissie de eerste keer voor advies in kennis uiterlijk drie
maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.
§ 3. Wanneer de transmissienetbeheerder een kennisgeving aan de commissie doet overeenkomstig
artikel 4.1. van respectievelijk de Europese netwerkcodes RfG, DCC, HVDC, artikel 161, § 2, derde lid, en
op grond van paragraaf 2, maakt hij een kopie voor advies over aan de Algemene Directie Energie. Zij
stuurt haar advies binnen een maand naar de commissie en naar de transmissienetbeheerder.
Art. 163. In geval van een substantiële modernisering van het railtractienetwerk, werken de beheerder
van het spoorwegnet en de transmissienetbeheerder actief samen om de oplossing van de conformiteitseis
te bepalen die het best aan de beperkingen in het bijzonder voldoet en die op het economisch plan optimaal
is.

