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Aanvaardingsplichtigen? – Wie

S
I
C
P

Of Buitenlandse
leverancier
kan vrijwillig de
verplichtingen van
Belgische verdelers
overnemen via
substitutie – B2B-

W

Of Buitenlandse
leverancier heeft eigen
verplichting bij
verkoop op afstand
(internet) aan
consument – B2C-

D

VOOR HET EERST OP DE BELGISCHE
MARKT BRENGEN VAN ‘THUISBATTERIJ’
- VOOR EIGEN GEBRUIK
- VOOR VOORTVERKOOP

= UITGEBREIDE PRODUCENTENAANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVAL THUISBATTERIJ ‘AFGEDANKT’ WORDT
Nieuw product VERKOOPKETTING

Regionale regelgeving op de aanvaardingsplicht (VL,W,BXL)
Aanvaardingplicht voor de hele distributieketen voor het afgedankt
product – B2B -

Confidentieel – Confidentiel – Confidential © Bebat – Do not distribute

S = Supplier/Exporter
P = Producer (B)
I = Importer (B)
-------------------------W = Wholesaler (B)
D = Dealer/Retailer (B)
________________
C = Consumer (B)

Buitenlandse Producent/ Uitvoerder → Belgische professionele Invoerder → Eindverkoper → Consument
Afgedankt product TERUGNAME
Buitenlande Producent/Eindverkoper ← Belgische professionele Invoerder ← Eindverkoper ← Consument
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Welke zijn belangrijkste verplichtingen van de aanvaardingsplichtigen?

Declaratie van het aantal batterijen dat op de Belgische markt werd gebracht
Dekkend inzamelsysteem opzetten voor de thuisbatterijen die men zelf op de markt brengt alsook voor de
batterijen van andere fabrikanten - zonder enige aankoopverplichting van de consument
Transport door een vergund en door de 3 Gewesten goedgekeurd bedrijf, conform de reglementering
inzake transport van gevaarlijk afval (ADR)
Verwerking en recyclage van de ingezamelde batterijen door een vergund en door de 3 Gewesten
goedgekeurd bedrijf
Behalen van de door de EU en de Gewesten opgelegde minimale recyclage-efficiëntie &
inzameldoelstellingen
Rapportering aan de 3 Gewestelijke overheden
Preventie- en sensibiliseringscampagnes voeren
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Registratie bij de Gewestelijke overheden

GARANTIE (RISICO-INDEKKING) stellen door producent voor industriële batterijen
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Hoe kan men voldoen aan de aanvaardingsplicht batterijen?

Via een collectief (beheers-)organisme (= Bebat vzw ontzorgt de
verantwoordelijke van zijn wettelijke verplichtingen voor het op de markt brengen
in België van ‘thuisbatterijen’ ) = sluiten van toetredingsovereenkomst met BEBAT
Doe de check op : https://info.bebat.be/nl/check-aanvaardingsplicht
RENEOS EUROPEES DEKKENDE (OPHAAL) OPLOSSING NODIG VOOR UW
DISTRIBUTIENETWERK VAN THUISBATTERIJEN : zie www.reneos.eu en neem
contact met Bebat vzw

Confidentieel – Confidentiel – Confidential © Bebat – Do not distribute

Via een individueel plan met de Gewesten ( zelf voor al deze verplichtingen
instaan)
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Bedankt
Contact voor aansluiting : https://www.bebat.be/nl/produceren-invoeren
Lees meer over de aanvaardingsplicht : https://www.bebat.be/nl/aanvaardingsplicht

participants@bebat.be

BEBAT vzw-asbl
Walstraat 5
B3300 Tienen
Belgium
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De nieuwe C10/11
Specifieke technische voorschriften
voor elektriciteitsproductie-installaties
die parallel werken met het distributienet
William Stinissen
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Waarom?
• Distributienetten
• Goede werking
• Veiligheid van personeel
• Bescherming infrastructuur
• Stabiliteit van het Europees elektriciteitsnet (EU 2016/631 – EN 50549)

§ 1.1
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Andere voorschriften
•
•
•
•
•
•

AREI
Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (per gewest)
Normen
Andere Synergrid voorschriften
Aanvullende maatregelen van de DNB (DistributieNetBeheerder)
”
DNG (
”
Gebruiker)

• Afwijken mits toestemming

§ 1.2 – 1.5
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Tijdschema
Nieuwe C10/11 is gepubliceerd op 01.09.2019
Vorige C10/11 blijft geldig tot

31.10.2019

De nieuwe editie is verplicht van kracht vanaf 01.11.2019,
maar mag reeds toegepast worden vanaf zijn publicatiedatum.
Referentiedatum:
• Kleine installatie: datum keuringsverslag erkend organisme
• Andere:
datum ontvankelijkheidsverklaring door de DNB
van een door een DNG ingediende principeaanvraag

§3
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Wat?
Productie-installatie die parallel met het distributienet kan werken
0 – 25 MW

Vb.: zonnepanelen, windmolen, WKK, batterij, …
• synchroon
• synchrone machine rechtstreeks aan het net gekoppeld
• niet-synchroon
• asynchrone machine
• eenheid gekoppeld via omvormer
§ 2.1 en 4.1.6
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Omvormer
4 kVA

S

automatisch
scheidingssysteem

Voorbeeld voor case 2

AC-meting

automatisch
scheidingssysteem

verdeelnet
230V
Omvormer
5 kVA
Batterij
limiet
4 kVA

Productieinstallatie
module
eenheid

EnFluRi

1 installatie – 2 eenheden
• Elektriciteitsproductie-eenheid:
kleinste geheel dat energie kan leveren aan het net
• Elektriciteitsproductie-installatie:
geheel met 1 aansluitingspunt
• Elektriciteitsproductie-module: bij combinatie synchroon en niet-synchroon
• Power Park Module: alle niet-synchrone eenheden van de installatie
• synchrone elektriciteitsproductie-module(s)
§ 4.1.4 – 6
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Batterijen

Energieopslagsystemen moeten voldoen aan C10/11, ook
• Vehicle-to-grid (V2G)
• UPS en noodvoeding
• indien technisch in staat vermogen aan het net te leveren
(software-belemmering volstaat niet)
• indien de parallelwerking met het net “kortstondig” is,
worden een aantal eisen afgezwakt.
§ 2.1 en 4.1.10 en 4.1.9
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DC koppeling

verdeelnet
230V

automatisch
scheidingssysteem

S

Voorbeeld voor case 1 (zie ook voetnoot 2)

Omvormer
5 kVA

productie
+
opslag

Batterij

Combinatie van productie en opslag
gekoppeld aan de DC-zijde
wordt beschouwd als één eenheid

§ 4.1.10
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Maximaal
vermogen

Maximale AC-vermogen installatie
= som max. AC-vermogen van alle eenheden
vb.: motor-generator => max. vermogen generator
PV, batterij, …
=> max. vermogen omvormer
• zie lijst gehomologeerd materiaal
• incl. batterijen vb. 100 kVA productie + 50 kVA batterij = installatie 150 kVA
tenzij anders vermeld in de tekst => kleine productie-installaties
§ 4.1.8
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automatisch
scheidingsysteem

AC-meting

Omvormer
9 kVA

S

verdeelnet
3x400V+N

automatisch
scheidingssysteem

automatisch scheidingssysteem

Voorbeeld voor case 7

9 kVA

Kleine
installatie

Omvormer

5 5kVA
kVA

Batterij
limiet
9 kVA

EnFluRi

limiet
9 kVA

EnFluRi

• Eenfasig ≤ 5 kVA – driefasig ≤ 10 kVA
Grenzen gelden apart voor productie en opslag
• Automatisch scheidingssysteem
• Opslag: EnFluRi-sensor (EnergieFlussRichtung)
• vermogensensor => beheersysteem: max. injectie ≤ max. productie
• => opslag zonder productie mag niet injecteren
• Vereenvoudigde procedure (dia 23)
§ 4.1.7 en 7.11.2.1
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automatisch scheidingssysteem

Voorbeeld voor case 7

12 kVAOmvormer
9 kVA
12 kVA

S

omvormer
verdeelnet
3x400V+N

omvormer

automatisch
scheidingssysteem

15 kVA
Omvormer
155 kVA
kVA
Enfluri
12
kVA
AC-meting
limiet
limiet
9 kVA
12
kVA

Installatie
≤ 30 kVA

Batterij

EnFluRi

• Installaties ≤ 30 kVA (die geen kleine installatie zijn)
Grens geldt voor som van productie en opslag
• Automatisch scheidingssysteem toegelaten
• geen aparte veiligheidsonderbreking
opgelet, AREI art. 235.01.d: FOD Economie nota 78 aan Erkende Organismen
FOD = Federale OverheidsDienst
• geen netontkoppelkast
• Standaard procedure (dia 25)
§ 7.5.2
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Procedure kleine installatie (1/2)
Nieuwe productieeenheid gepland

In lijst C10/26?
(C10/21)

(nog steeds)
kleine installatie?

•

Uitvoering

•
•

Instellingen automatisch scheidingssysteem:
verklaring op eer installateur
Instellingen reactief vermogen
Instellingen EnFLuRi
verklaring op eer installateur

§ 5.1 en 5.3
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Procedure kleine installatie (2/2)
Uitvoering

AREI keuring

Melden aan
DNB
Indienstname

uitschakeltest: galvanische
scheiding binnen 5 sec

technisch dossier

geen expliciete, schriftelijke
toelating van de DNB nodig

Uitbating

Buiten dienst

24
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Standaard procedure
0 lijst C10/26

lijsten C10/x + laboverslagen tonen aan keurder

netstudie

toezicht DNB
schriftelijke toelating

aansluitingsvoorschriften

§ 5.1 en 5.2
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Modelschema’s
Fluvius

• Beschikbaar via https://www.fluvius.be/nl/hoogvermogen
• Decentrale productie: S ≤ 56 kVA (I ≤ 80 A)
• Decentrale productie: 56 kVA < S < 1 MVA
• Toekomst: 56 kVA wordt 260 kVA

(I ≤ 375 A)

• In voorbereiding: decentrale productie met telecontrolekast
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Telecontrole

• Communicatie met DNB = Telecontrole = RTU (remote terminal unit)
• installaties ≥ 1 MW: verplicht
• installaties ≥ 250 kVA:
• DNB kan dit opleggen
• In Wallonië verplicht door besluit Waalse regering
• De vereisten voor de communicatie: § 7.13

Annex D § 10
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Aanvullende installatievereisten
Principeschema

§ 7.1
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Vaste
aansluiting!

• Aansluiting via vaste bekabeling:
• die niet zonder gereedschap kan verwijderd worden.
• Nooit via een stekker!

§ 7.2
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Huishoudelijke PV: isolatiefout

Situatie:
geen stroom
van / naar het net

Verbruiker
in foutsituatie
(isolatiefout)



R

=

PV

R

33

34

Eilandwerking

Diff. of
Diff.-automaat

Verbruiker
in foutsituatie
(isolatiefout)



=

PV

TN-S
R

R

§ 7.4
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Veiligheidsonderbreking
• (Niet voor installaties tot 30 kVA met automatisch scheidingssysteem)
• Vergrendelbare veiligheidsonderbreking
die permanent toegankelijk is voor de DNB.
• Aansluiting op laagspanning:
veiligheidsonderbreking moet bereikbaar zijn zoals energiemeter DNG
• Aansluiting op hoogspanning:
zie Synergrid C2/112 hoofdstuk 15 in de uitgave van 2015
• Afzonderlijke vergrendeling voor beheerder installatie toevoegen mag

§ 7.5
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Netontkoppelbeveiliging
Zo dicht mogelijk bij:
• meting => aansluitingspunt
• schakelaar => productie

§ 7.6.2.3: plaats van de meting van het netontkoppelbeveiligingsrelais
§ 7.6.2.5: toegankelijkheid
”
”
”
§ 7.6.2.6: plaats netontkoppelschakelaar
contactor toegelaten tot lijnstroom 375 A (op laagspanning)
§ 7.6.2.8: back-up-vermogenschakelaar verplicht (niet getekend)
§ 7.6.2.9: vereiste aanvullende – en hulpcontacten
§ 7.6.2
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Beveiligingsrelais vermogensonevenwicht
Eenfasige elektriciteitsproductie-eenheid:
• maximaal vermogensonevenwicht ≤ 5 kVA
Indien
• meerdere eenfasige elektriciteitsproductie-eenheden
• en vermogensonevenwicht > 5 kVA mogelijk:
beveiligingsrelais tegen vermogensonevenwicht verplicht
Combinatie eenfasige productie en eenfasige opslag:
op zelfde fase aansluiten

§ 7.6.7, 8.2.5 en 7.11.1
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Spanningsstijging
max. 1%
max. Un + 10% vb. 253 V
U > Un + 10% mogelijk

• Spanningsstijging < 1% tussen hoofdmeter en
aansluitklemmen productie-eenheid (of meting netontkoppelbeveiliging)
• Tussen productie-eenheid en meting netontkoppelbeveiliging:
spanning > Un + 10 % mogelijk
=> keuze van de toestellen
§ 7.7

38
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L1
Ulijn = 230V

Aansluiting
3 x 230 V

L2
L3
• Omschakelen naar 3N400 V moet gemakkelijk kunnen
• In principe aansluiten via een isolatietransformator,
behalve indien de productie-eenheid speciaal ontworpen is
om te kunnen functioneren zonder isolatietransformator

§ 7.8
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Opslag
Vermogenbeheer

• Kleine installatie :
EnFluRi-sensor (EnergieFlussRichtung), zie dia 20
• Andere installatie :
indien injectievermogen naar het distributienet beperkt wordt
=> vermogensbeheersysteem (kan EnFluRi zijn)

§ 7.11.2
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Hartelijk dank voor uw aandacht!

Vragen?
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