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1. Context 

Van 23 april tot 22 mei 2019 organiseerde Elia een publieke consultatie met betrekking tot 
een verzoek tot afwijking van de eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden (PGM) met een 
maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt 
hoger dan of gelijk aan 110 kV. Elia stelt voor om de voor deze productie-eenheden 
toepasselijke eisen aan te passen om zodoende de specificatie van een PGM van dezelfde 
omvang en met een spanning op het aansluitingspunt lager dan of gelijk aan 110 kV toe te 
passen. 
  
Het huidige consultatierapport heeft als doel de ontvangen reacties te consolideren en de 
precieze redenen voor te stellen waarom er al dan niet rekening is gehouden met de tijdens 
de consultatie geformuleerde reacties. Deze hebben betrekking op verschillende 
onderwerpen die hierna nader worden toegelicht.  
 

2. Ontvangen reacties 

Elia heeft twee reacties ontvangen waarvan er één het standpunt van drie marktspelers 
vertegenwoordigt. Geen enkele marktspeler heeft aangegeven dat zijn deelname en 
opmerkingen als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.  
 

1. Ode – FEBEG - Edora  

2. FEBELIEC  

 
 

 

 

 

 

 



   

3. Analyse van de opmerkingen en commentaren & antwoorden van Elia 

Marktspeler Sujet Commentaires et remarques reçus Antwoord van Elia 

Ode – 
FEBEG - 

Edora 
 

The use of 
the 

CENELEC 
standards 
50549-1 & 

50549-2 

If no derogation would be granted, those standards 
cannot be applied for installations connected at 110 
kV or more creating so additional cost for the owner 
and for Elia (not allowed to use the standard for 
compliance testing) without any added value for the 
electrical system 

Elia is het eens met deze opmerking. De verwijzing naar de 
CENELEC-normen wordt bij de gedetailleerde motivering 
gevoegd.  

Future 
evolution of 

the RfG 
code 

The European Commission, ACER ans ENTO-E 
recognize that the insertion of voltage limit in the 
classification of PGMs could become subject of a 
potential amendment in the near future. A 
dedicated European Expert Group proposed three 
preferred solutions for this issue. Removal of 
voltage criteria (for all of types A-C) or Removal of 
voltage criteria for A & B or The introduction of a 
new notion “Interface point”. 

Elia voegt een vermelding betreffende het bestaan van deze 
werken toe aan haar algemeen afwijkingsverzoek. 

Other 
countries 
have the 

intention to 
introduce 

such 
derogation  

The regulation in Belgium has to be consistent with 
those in larger countries as Germany and France. 
Small power units are mass products and Belgium 
cannot effort to impose more stringent 
requirements than other countries do. 

Elia neemt dit argument over in de argumentatie van het 
afwijkingsverzoek. 
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Febeliec 

Derogation 
duration 

Derogation at least for 20 years for type A and 
greater than 5 years for type B. 

Elia wil voorzichtig blijven, gelet op de onzekerheid in verband 
met het volume aan verwachte PGM’s. Een afwijking van 5 jaar 
laat toe de evolutie van de penetratie van deze types eenheden 
op te volgen en het afwijkingsverzoek aan te passen in functie 
van de eventuele problemen die zich tijdens deze periode 
zouden voordoen. 
Vóór het einde van de periode van 5 jaar zou een verlenging van 
het afwijkingsverzoek kunnen worden ingediend. 
Een afwijking voor een periode van 20 jaar houdt in dat verdere 
aanpassingen niet meer mogelijk zijn tijdens deze periode. 

Existing 
PGM not 
known by 
Elia 

Elia does not keep track of units with a capacity 
lower than 1 MW connected to at least 110 kV but 
that does not imply that there are no such units. 

Elia geeft toe geen weet te hebben van het mogelijke bestaan 
van eenheden van minder dan 1 MW die aangesloten zijn in de 
installaties van netgebruikers. Dit bevestigt dat de impact van 
deze eenheden niet significant is. 

OOde-
Febeg-
Edora-
Febeliec 

No 
derogation 
for type C 

Derogation for type C power unit would present a 
major economic value for “combined heat-power”” 
units. 
 
 
 
 
 
 
 
Discrimination between type C following the voltage 
level of the connecting point, below of above 110 
kV. 

Inhoudelijk blijft Elia erbij dat eenheden van 25 tot 75 MW 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan de spanningsregeling en de 
stabilisatie van het systeem. 
Een afwijkingsverzoek moet worden gestaafd aan de hand van 
een kwantitatieve kostenanalyse. In het document dat voor 
consultatie beschikbaar werd gesteld, vroeg Elia aan de 
producenten meer informatie te verstrekken met het oog op de 
berekening van de kosten als gevolg van het opleggen van eisen 
van het type D voor eenheden type A of B. Elia heeft geen 
cijfergegevens ontvangen, zelfs niet ter verantwoording van een 
uitbreiding van de afwijking tot het type C. 
 
Zou er sprake zijn van discriminatie, dan is die niet het gevolg van 
het ontwerp van afwijkingsverzoek maar zou ze al bestaan in de 
RfG-code.   
 

 


