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Deadline definitieve homologatie C10/26 uitgesteld naar 
01/09/2020 
 

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe C10/11 van toepassing en worden extra eisen opgelegd aan omvormers. 
Door de impact van de Covid-19 crisis besliste Synergrid om de deadline voor definitieve homologatie van 
omvormers uit te stellen naar 01/09/2020.  

Kader 

Alle lidstaten moeten de geharmoniseerde technische EU voorschriften (netwerkcode met Requirements for 
Generators) omzetten in nationale regelgeving. In België gebeurde dit op distributieniveau via een nieuwe 
uitgave van C10/11. Via de nieuwe lijst C10/26 wordt vastgelegd welke uitrustingen (zoals omvormers en 
batterij-opslag-systemen) gehomologeerd zijn, en dus conform met deze nieuwe uitgave van C10/11.  

Zoals aangegeven in de nieuwsflits van 11 februari, moeten installaties die vanaf 01/03/2020 AREI gekeurd 
worden, een omvormer hebben die op de nieuwe C10/26 lijst staat met een tijdelijke homologatie, behalve bij 
vervanging van omvormers die minder dan 10 jaar geleden in dienst genomen werden1. Om een definitieve 
homologatie te verkrijgen, moet een fabrikant de vereiste conformiteitsbewijzen versturen. De deadline om 
deze conformiteitsbewijzen te versturen was tot nu toe 01/05/2020. Slechts een beperkt aantal omvormers van 
de huidige Synergrid lijst heeft na hun tijdelijke homologatie ook een definitieve homologatie verkregen. 

De COVID-19 crisis heeft een impact op de planning voor het aanvragen van de definitieve homologatie en het 
verkrijgen van deze conformiteitsbewijzen, onder andere door een lagere capaciteit in de testlabo’s. PV-
Vlaanderen en Techlink hebben er daarom op aangedrongen om de termijn voor definitieve homologatie te 
verlengen. 

Beslissing uitstel deadline definitieve homologatie 

Synergrid heeft beslist om, gezien deze uitzonderlijke situatie, de deadline voor het versturen van de 
conformiteitsbewijzen voor definitieve homologatie met 4 maanden uit te stellen. Fabrikanten moeten hun 
conformiteitsbewijzen voor definitieve homologatie naar Synergrid opsturen voor 01/09/2020. 
Op 01/09/2020 zal Synergrid alle tijdelijke homologaties verwijderen waarvoor ze nog geen 
conformiteitsbewijzen voor definitieve homologatie hebben ontvangen.  

Praktisch? 

• AREI-keuring 01/03/2020 – 31/08/2020: Voor nieuwe installaties mogen enkel omvormers gebruikt 
worden die een tijdelijke homologatie of al een definitieve homologatie kregen, behalve bij 
vervanging van omvormers die minder dan 10 jaar geleden in dienst genomen werden1. Alle modellen 
die geen tijdelijke homologatie kregen, staan niet meer op de C10/26 lijst.  

• AREI-keuring vanaf 01/09/2020: Voor nieuwe installaties moet uw omvormer ofwel een gevalideerde 
definitieve homologatie hebben, ofwel een aanvraag tot definitieve homologatie ingediend hebben, die 
nog in behandeling is door Synergrid. Alle omvormers met tijdelijke homologatie verdwijnen dan van de 
C10/26 lijst en mogen niet meer geïnstalleerd worden, behalve bij vervanging van een omvormer die 
minder dan 10 jaar oud is1.  

Momenteel staat op de C10/26 lijst nog niet vermeld voor welke omvormers al een definitief 
homologatiedossier werd ingediend. Wij vragen aan Synergrid om een kolom toe te voegen om dit aan te geven, 
zodat u zich hier bij opmaak van offertes rekening mee kunt houden. 
 

Meer informatie en bronnen:  

• Synergrid - lijst C10/26 met goedgekeurde omvormers en homologatieprocedure 

• Synergrid – voorschrift C10/11 ed2.1 dd 01/09/2019 + bijlage A (matrix met overzicht uitrustingen) 

©ODE en Techlink behouden alle auteursrechten met betrekking tot deze nieuwsflits. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 
1 Bij vervanging van een omvormer door een identiek of vergelijkbaar model binnen 10 jaar na de datum van indienstname, blijft de oude C10/11 (ed. 2012) van 

toepassing aangevuld met de beveiligingsinstellingen uit annex C van de nieuwe C10/11 (ed. 2019). (hoofdstuk 3 van C10/11). 

 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=20872&language_code=NED
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Technical_prescription_C10-11_ed2-1_20190901_tekst_NL.pdf
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Technical_prescription_C10-11_ed2-1_20190901_matrix_NL-FR-EN.xlsx

