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OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel 

van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar 

vanaf 1 november 2017. De ontwerpbeslissing bevat in bijlage van het voorstel van Elia eveneens een 

versie met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde werkingsregels die van 

toepassing zijn sinds 1 november 2016. De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadpleging loopt van 23 december 2016 (middernacht CET) tot en met 18 januari 2017 

(middernacht CET). 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1598@creg.be en/of 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 

Andreas TIREZ 

Nijverheidsstraat 26-38 

1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 

informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 

Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 

de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 

vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 

(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 

te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Bart De Waele, tel +32 2 289 76 75 of Patricia Debrigode, tel +32 2 289 76 44 

Verwante documenten:  

Brief ELIA van 2 december 2016 

Brief ELIA van 14 december 2016 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna “CREG”) onderzoekt 

in deze ontwerpbeslissing, met toepassing van artikel 7septies, §1 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”) het voorstel van 

ELIA SYSTEM OPERATOR nv (hierna “Elia”) betreffende de werkingsregels van de strategische reserve 

van toepassing vanaf 1 november 2017 (hierna: voorstel van werkingsregels). Deze werkingsregels 

dienen, overeenkomstig artikel 7septies, §1 van de elektriciteitswet, door de netbeheerder ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de CREG. 

Op 2 december 2016 ontving de CREG een brief van Elia met de vraag tot goedkeuring van het voorstel 

van werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017. Bij deze brief 

waren de Franse en Nederlandse versie van de werkingsregels gevoegd alsook een versie in twee talen 

waarin de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing 

vanaf 1 november 2016 in track changes werden weergegeven. 

Deze beslissing bestaat uit vijf delen. Een eerste deel beschrijft kort de context en het wettelijk kader 

waarin de strategische reserve wordt aangelegd. Het tweede deel geeft de antecedenten weer. In het 

derde deel wordt de openbare raadpleging behandeld. In het vierde deel analyseert de CREG het 

voorstel van werkingsregels. Het vijfde deel bevat de eigenlijke beslissing. 

Het voorstel van Elia wordt als bijlage bij deze ontwerpbeslissing gevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd op 22 december 2016 goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG. 
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1. CONTEXT EN WETTELIJK KADER 

1. Als laatste stap in de uitvoering van het “Plan Wathelet” dat op 5 juli 2013 door de regering werd 

aangenomen, voorziet de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de elektriciteitswet1 de invoering 

van een mechanisme van strategische reserves. De strategische reserve heeft tot doel een bepaald 

niveau van bevoorradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de winterperiodes. 

2. Artikel 7septies van de elektriciteitswet bepaalt met betrekking tot de werkingsregels het 

volgende:  

“§ 1. De netbeheerder maakt de werkingsregels van de strategische reserve aan de commissie voor 

goedkeuring over. In deze werkingsregels worden onder meer de indicatoren gepreciseerd die in 

overweging worden genomen om een tekortsituatie vast te stellen, alsook de beginselen met 

betrekking tot de activering door de netbeheerder van de strategische reserves. De netbeheerder 

publiceert de goedgekeurde regels op zijn website, ten laatste op de dag van aanvang van de procedure 

voorzien in artikel 7quinquies. 

 § 2. De werkingsregels van de strategische reserve garanderen het passend gedrag van de 

marktspelers, teneinde tekortsituaties te vermijden. 

 Deze regels garanderen eveneens dat het deel van de gecontracteerde capaciteit in de strategische 

reserve dat betrekking heeft op de productie, enkel door de netbeheerder kan worden geactiveerd. 

 De werkingsregels strekken ertoe de interferenties van de strategische reserve met de werking van de 

gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken. 

 Gedifferentieerde werkingsregels kunnen worden toegestaan teneinde de vaststelling van meerdere 

percelen toe te laten, voor zover omstandig gemotiveerde technische vereisten dit opleggen in het 

kader van de procedure bedoeld in artikel 7quinquies.” 

  

                                                           

1 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. 

van 1 april 2014 
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2. ANTECEDENTEN 

3. De CREG heeft in het verleden drie eindbeslissingen genomen ter goedkeuring van deze 

werkingsregels voor de winterperiodes 2014-2015, 2015-2016 en 2016-20172. 

4. Binnen de Users’ Group van Elia werd in februari 2014 een “Implementation of Strategic 

Reserves Taskforce” opgericht (hierna “ISR-TF”). Het doel van de ISR-TF is om marktpartijen te 

informeren en te raadplegen over diverse aspecten van de strategische reserves. Alle informatie met 

betrekking tot de activiteiten die binnen de ISR-TF worden georganiseerd, wordt gepubliceerd op de 

website van Elia.  

5. In het kader van de aanleg van de strategische reserve voor de winterperiode 2017-2018 heeft 

Elia reeds drie ISR-TF-vergaderingen georganiseerd, namelijk op 29 april, 19 september en 1 december 

2016. Tijdens deze ISR-TF-vergaderingen werd, naast aspecten in verband met market design, product 

design en tender design, eveneens de analyse van Elia met het oog op de bepaling van de nodige 

volumes aan strategische reserves belicht. In het kader van de volumebepaling heeft Elia twee 

openbare raadplegingen georganiseerd, een over de berekeningsmethodologie en een over de 

gebruikte basisgegevens. De CREG beschouwt de uitgebreidere communicatie over de volumebepaling 

en de ontwikkeling van de methodologie als een gunstige evolutie en vindt dat er volgend jaar nieuwe 

raadplegingen zouden moeten worden georganiseerd over de aanpassingen van de methodologie en 

de gegevens waarop de berekening gebaseerd is. 

6. Op 21 januari 2016 heeft de CREG geantwoord op de raadpleging die Elia heeft georganiseerd 

over de aanpassingen van de procedure voor aanleg. In haar advies 15073 heeft de CREG algemene en 

specifieke opmerkingen geformuleerd, onder andere over submetering, de overeenstemming tussen 

de werkingsregels en de procedure voor aanleg en de transparantie. 

7. Op 22 juni 2016 heeft de CREG aan Elia per brief een aantal vragen en opmerkingen overgemaakt 

over de methodologie voor de bepaling van de volumes en over de hypotheses die in juni 2016 ter 

consultatie zijn voorgelegd. Deze vragen en opmerkingen hadden onder meer betrekking op de 

toepassing van het LOLE-criterium voor een statistisch normaal jaar, de evolutie van de vraag, de 

evolutie van de gevoeligheid van de vraag voor de marktprijs, de invoercapaciteit van België en de 

methode voor de bepaling van de elektriciteitsprijs. 

8. Op 15 november 2016 maakte Elia de analyse met betrekking tot de bevoorradingszekerheid 

voor de winter 2017-2018 over aan de Algemene Directie Energie overeenkomstig artikel 7bis, §1 van 

de elektriciteitswet. Deze analyse werd op 1 december 2016 op de website van Elia gepubliceerd. 

9. Op 2 december 2016 heeft de CREG een brief van Elia ontvangen met als bijlage een Nederlandse 

en Franse versie van het voorstel van werkingsregels en een versie met waarin de wijzigingen ten 

opzichte van de werkingsregels voor de winter 2016-2017 in track changes werden weergegeven. 

10. Op 8 december 2016 heeft de CREG een vergadering met Elia over dit voorstel georganiseerd. 

11. Op 9 en 14 december 2016 heeft Elia aan de CREG per mail nieuwe Franse en Nederlandse 

versies, met en zonder track changes, gestuurd waarin taalkundige verbeteringen waren aangebracht. 

                                                           

2 Eindbeslissing (B)140605-CDC-1330 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2014 (winterperiode 2014-2015), 

eindbeslissing (B)150312-CDC-1403 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2015 (winterperiode 2015-2016) 
en eindbeslissing (B)160120-CDC-1494 over de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2016 (winterperiode 2016-
2017). 
3 http://creg.be/nl/publicaties/studie-f161027-cdc-1583 
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Deze versies werden op 14 december 2016 eveneens officieel per brief overgemaakt. Het zijn deze 

versies die ter openbare raadpleging worden voorgelegd. 

3. OPENBARE RAADPLEGING 

12. Het voorstel van werkingsregels voor de winter 2017-2018 is gebaseerd op de werkingsregels 

die van toepassing waren voor de winterperiode 2016-2017. De door Elia voorgestelde wijzigingen aan 

de werkingsregels voor de winter 2017-2018 werden op de vergaderingen van de ISR-TF voorgesteld. 

De voorgestelde aanpassingen werden wel enkel onder de vorm van slides gepresenteerd, zonder 

bijhorend tekstvoorstel. Volgens de CREG is het belangrijk dat de marktspelers hun mening kunnen 

geven over alle aanpassingen van de werkingsregels en dit op basis van een concreet tekstvoorstel. 

Om deze reden meent de CREG dat een openbare raadpleging over deze ontwerpbeslissing 

noodzakelijk is. 
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4. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

4.1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

13. In het voorstel van werkingsregels wordt regelmatig verwezen naar de CIPU-contracten4. 

Aangezien het CIPU-contract geen gereguleerd contract is, zal de CREG zich in onderhavige beslissing 

niet uitspreken over de elementen in het voorstel van werkingsregels die verwijzen naar een CIPU-

contract. Deze beslissing kan bijgevolg op geen enkele wijze worden beschouwd als een goedkeuring 

van de inhoud – geheel of gedeeltelijk – van het CIPU-contract. Wel is het zo dat er in bepaalde 

definities uitdrukkelijk wordt verwezen naar het “CIPU- contract”. De CREG meent dan ook dat de 

relevante bepalingen van het “CIPU-contract” waarnaar in het voorstel van werkingsregels gerefereerd 

wordt, minstens door Elia dienen gepubliceerd te worden. 

14. Het voorstel van werkingsregels voor de winter 2017-2018 is grotendeels gebaseerd op de 

werkingsregels voor de winter 2016-2017 die de CREG heeft goedgekeurd. Aangezien de strategische 

reserves die voor de winter 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 werden gecontracteerd tot nu toe 

nooit geactiveerd werden naar aanleiding van een economic of technical trigger, konden mogelijke 

gebreken in de vroeger goedgekeurde werkingsregels niet aan het licht worden gebracht en blijft de 

evolutie van de werkingsregels hoofdzakelijk het resultaat van een theoretische denkoefening. De 

CREG meent evenwel dat voor verschillende aspecten van de strategische reserve een grotere 

transparantie nodig is naar de marktspelers toe. 

4.2. ANALYSE 

15. De aanpassingen die aan de werkingsregels werden aangebracht hebben tot doel: 

- het toepassingsveld van de werkingsregels te verduidelijken; 

- de aanwezigheid van verschillende marktoperatoren (NEMO’s) met een SRM-segment mogelijk 

te maken; 

- de verschillende parameters te actualiseren in functie van de resultaten van de probabilistische 

analyse van de staat van de bevoorradingszekerheid van het land voor de winter 2017-2018 en 

de twee volgende winters die Elia op 15 november 20165 heeft gepubliceerd (hierna: 

toereikendheidsstudie); 

- de voorwaarden voor de deelname van de SDR-offertes (submetering op het distributienet en 

mogelijke combinaties van levering van SDR en ondersteunende diensten vanuit eenzelfde 

leveringspunt) aan te passen aan de nieuwe definitie van balanceringsproducten; 

- transparanter te zijn wat de informatie betreft die Elia op haar website publiceert over de 

activatiestatus van de strategische reserve en de indicatoren gebruikt voor de vorming van de 

prijs voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten. 

                                                           

4 CIPU-contract: contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden 
5 Zie http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Strategic-Reserve/20161201_Adequacy-Study_EN_2017-
2018.pdf 
 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Strategic-Reserve/20161201_Adequacy-Study_EN_2017-2018.pdf
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/Strategic-Reserve/20161201_Adequacy-Study_EN_2017-2018.pdf
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In haar analyse bespreekt de CREG deze verschillende thema’s in de volgorde waarin ze in de tekst van 

het voorstel van werkingsregels zijn opgenomen.  

De analyse van de CREG gaat ook over de implementatie van haar eindbeslissing 1494 van 20 oktober 

2016 door Elia. 

4.2.1. Verduidelijking van het toepassingsveld van de werkingsregels (hoofdstuk 4) 

16. De CREG heeft geen opmerkingen over de verduidelijkingen die aan hoofdstuk 4 werden 

aangebracht. Wanneer Elia echter vermeldt dat de werkingsregels op 1 november 2017 in werking 

treden tot de inwerkingtreding van een nieuwe versie van de werkingsregels, wil de CREG wel 

verduidelijken dat gezien het ontbreken van enige ervaring inzake de activatie van de strategische 

reserve tot nu toe en gezien de noodzakelijke evolutie van het mechanisme van de strategische 

reserve, de werkingsregels enkel kunnen gelden voor de winterperiode 2017-2018. De CREG vindt dan 

ook dat Elia in 2017 een nieuw voorstel van werkingsregels moet voorleggen dat vanaf 1 november 

2018 van toepassing is. 

4.2.2. NEMO’s (hoofdstuk 2 - definities, hoofdstuk 6 - activatie van strategisch 

reservevermogen) 

17. De definitie van de term NEMO en de aanverwante termen zijn niet de definities uit de 

verordening 2015/1222 van de commissie van 24 juli 2015.  

De CREG is van mening dat de definities, voor meer duidelijkheid, moeten afgestemd worden op die 

van de verordening.  

18. Elke NEMO stelt zijn eigen marktreglement op; maar het reglement van het SRM-marktsegment 

is voor alle NEMO’s hetzelfde. De CREG vindt dat er transparantie moet zijn over de voorwaarden die 

minimaal moeten worden nageleefd opdat elke NEMO die het wenst een SRM-segment zou kunnen 

opstellen.  

De CREG vraagt Elia dan ook om het ontwerp van werkingsregels aan te vullen door er de lijst aan toe 

te voegen van de voorwaarden die een NEMO moet vervullen om een SRM-segment te kunnen 

organiseren, met inbegrip van de gemeenschappelijke minimale voorwaarden van het SRM-segment. 

 

4.2.3. IV.2.3 Actualisering van de parameters in functie van de probabilistische analyse 

van de nood aan strategische reserve 

4.2.3.1. Verband tussen de parameters en de scenario’s van de toereikendheidsstudie 

19. Vooraleer er een offerteaanvraag kan worden georganiseerd moeten er een aantal parameters 

worden gedefinieerd. Het gaat om het aantal activaties en de maximale duur van de activaties in het 

ondertekende contract tussen de leverancier van de strategische reserve en de netbeheerder, de 

equivalentiefactor die wordt gebruikt om het geboden SDR-volume te wegen rekening houdend met 

de vereiste beschikbaarheid van de strategische reserve en de parameters gebruikt in de formule voor 

de vergelijking van de prijs van de offertes.  
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Er moet een duidelijk verband kunnen worden gelegd tussen de waarden van deze parameters en de 

resultaten van de toereikendheidsstudie. 

In haar voorstel van werkingsregels legt Elia de volgende verbanden; 

- de “base case” dient als referentie om de parameters gebruikt in de formule voor de vergelijking 

van de offertes te bepalen aangezien het gaat om het meest waarschijnlijke scenario voor de 

activatie van de strategische reserve; 

- de andere parameters (aantal activaties en activatieduur voor de SGR-contracten, mate van 

beschikbaarheid van de SDR-eenheden, equivalentiefactor toegepast op de SDR-offertes) 

vloeien voort uit het scenario “Sensitivity with the absence of 2 nuclear units in Belgium” 

waardoor de waarde van de nood aan strategische reserve het hoogst is. Het gaat om een 

voorzichtige aanpak met als doel de beschikbaarheid van de gecontracteerde capaciteiten te 

verzekeren om te kunnen voldoen aan een waarde van de behoefte die als maximaal wordt 

beschouwd. 

De CREG stelt vast dat er ten opzichte van de parameters die werden gekozen voor de offerteaanvraag 

van 2016 meer, maar kortere activaties waren zonder dat er een verband kan gelegd worden met de 

resultaten van de toereikendheidsstudie. De CREG wenst dan ook dat Elia meer transparantie over dit 

verband aan de dag legt. 

4.2.3.2. Criteria voor de beschikbaarheid van de SDR (hoofdstuk 5 - 5.3.1.) 

20. In het kader van het certificeringsproces bepaalt Elia het “maximum toegestaan SDR- 

referentievermogen” van een SDR-portefeuille op basis van de afnamegegevens die tijdens de drie 

vorige winterperiodes werden gemeten. Om dit vermogen te bepalen gebruikt Elia twee criteria: 

- een beschikbaarheidscriterium tijdens verschillende dagdelen van de winterperiode; 

- een beschikbaarheidscriterium tijdens de uren waarop de day ahead-prijs hoog is. 

21. De CREG is van mening dat het fijner opsplitsen van de dagdelen een verbetering is van de 

werkingsregels in de richting van een betere afstemming van de definitie van het product op de nood 

aan strategische reserve.  

Ze zou graag hebben dat er meer transparantie is over het verband tussen de resultaten van de 

toereikendheidsstudie en de in tabel 1 vermelde beschikbaarheidspercentages.  

De CREG vraagt Elia om dit verband te verduidelijken. 

22. De eerste formule voor de berekening uit punt 4 van het punt 5.3.1 verwijst naar een 

‘gespecificeerde periode in tabel 1’. Voor de duidelijkheid zou er best verduidelijkt worden naar welk 

deel van de tabel wordt verwezen (een vak, een lijn van de tabel,...). 

23. Wat het tweede criterium betreft, vindt Elia dat het aangeboden vermogen verminderd moet 

worden zodra er een verschil van 20% wordt vastgesteld tussen het referentieverbruik en het gemeten 

verbruik wanneer de prijs op de day ahead-markt hoger is dan 150 EUR/MWh. De CREG vraagt Elia om 

een verantwoording van de drempel van 20% toe te voegen. 
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24. Zoals ze had aangegeven in punt 52 van haar beslissing 14946 is de CREG van mening dat deze 

twee criteria niet voldoende zijn en ze vraagt aan Elia om een derde criterium toe te voegen in verband 

met de beschikbaarheid van de aangeboden SDR wanneer de onevenwichtsprijs hoog is.  

De CREG motiveert haar beslissing door het feit dat het noodzakelijk is om zoveel mogelijk een level 

playing field te creëren met de productie, die buiten de markt wordt gehouden wanneer ze deel 

uitmaakt van de strategische reserve. De vraag die op een marktprijs reageert, is een capaciteit die 

actief is op de markt. Toelaten dat ze aan de strategische reserve deelneemt zou discriminerend zijn 

ten opzichte van de productiecapaciteiten die niet meer kunnen genieten van de 

marktopportuniteiten als ze deel uitmaken van de strategische reserve. Het zou ook gaan om 

oneerlijke concurrentie ten opzichte van de vraagflexibiliteit die niet van een capaciteitsvergoeding 

geniet die voortvloeit uit een contract voor strategische reserve of voor een ondersteunende dienst. 

De CREG vraagt Elia dan ook om in de finale versie van de werkingsregels het prijsniveau en de 

gevoeligheidsparameter te vermelden die werden toegepast bij de certificering om het gecertificeerde 

SDR-volume afhankelijk van de reactie op de prijs van de balancingmarkt te moduleren. 

 

4.2.4. Aanpassing van de voorwaarden voor de deelname van de SDR-offertes 

4.2.4.1. Submetering op het distributienet (hoofdstuk 5 – 5.3.) 

25. Indien het principe van de deelname van de leveringspunten uitgerust met een submeter achter 

een toegangspunt op het distributienet in de werkingsregels wordt vermeld, verwijst Elia naar de 

procedure voor aanleg voor de precieze definitie van de voorwaarden die de kandidaten voor de 

levering van SDR moeten vervullen om een offerte in te dienen. In het ontwerp van regels voor de 

aanleg van de strategische reserve dat Elia in 2016 ter openbare raadpleging had voorgelegd, was de 

deelname onderworpen aan de naleving van de minimale technische vereisten die de DNB’s 

geformuleerd hadden en die werd beschreven in het ad-hocdocument dat Synergrid zou publiceren 

en werd verduidelijkt dat de betrokken DNB een attest zou afleveren van de technische conformiteit 

van de submeteringsinstallaties.  

Sindsdien heeft Synergrid een technisch voorschrift C8-027 gepubliceerd. Deze norm heeft enkel 

betrekking op nieuwe submeters die geïnstalleerd en beheerd worden door de DNB’s en bestaande 

submeters waarvan de DNB de overeenstemming met het technisch reglement heeft gecontroleerd.  

Dit is een evolutie in de juiste richting, maar wanneer Elia de deelname van de submetering op het 

distributienet onderwerpt aan de naleving van dit technisch voorschrift, voert ze een beperking in 

zonder die te rechtvaardigen aan de hand van een wettelijke, reglementaire of technische beperking.  

Aangezien de CREG, terwijl ze haar ontwerpbeslissing opstelde, geen kennis heeft kunnen nemen van 

de nieuwe versie van de procedure voor aanleg betreffende de eventuele offerteaanvraag die in 2017 

zal worden georganiseerd, kan ze niet oordelen over de exacte draagwijdte van het principe van de 

deelname vanuit leveringspunten uitgerust met een submeter op het distributienet die in de 

werkingsregels wordt vermeld.  

                                                           

6 http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1494NL.pdf 
7 http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=C8_02_SpecifiekeMeters_20161129_FINAAL.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1494NL.pdf
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=C8_02_SpecifiekeMeters_20161129_FINAAL.pdf
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26. De CREG vraagt Elia om haar producten zoveel mogelijk open te stellen voor de deelname van 

de flexibiliteit van de vraag aangesloten op het distributienet en bijgevolg in de werkingsregels 

explicieter te zijn betreffende de eventuele beperkingen voor de deelname van leveringspunten 

uitgerust met een submeter achter een toegangspunt van het distributienet en voor de motivering van 

deze beperkingen.  

4.2.4.2. Combinatie met andere producten van Elia 

27. De voetnoot nr. 18 gaat over de mogelijke evolutie van het ICH-product in 2018, terwijl dit 

product dan niet meer zal bestaan, bevat nog steeds de benaming R3DP terwijl de producten R3 

standaard en R3 flex vanaf 1 januari 2017 operationeel zullen zijn en bevat geen verwijzing naar de 

bidladder. De CREG vraagt Elia dan ook om haar tekst te herformuleren om die aan te passen aan de 

laatste evolutie van haar producten. 

28. Punt 5.3.1. nr. 3 vermeldt de mogelijke combinaties voor de levering van de SDR-dienst en 

andere ondersteunende diensten vanuit eenzelfde leveringspunt.  

De formulering van punt a. is dubbelzinnig. Voor de duidelijkheid zou ‘Elk toegangspunt’ moeten 

vervangen worden door ‘Geen enkel toegangspunt’. 

4.2.5. Transparantie (hoofdstuk 7) 

29. De CREG heeft geen opmerkingen bij de aangebrachte wijzigingen. 

4.2.6. Implementatie van eindbeslissing 1494 van de CREG van 20 oktober 2016 

Hoofdstuk 2 - Definities 

30. De CREG stelt vast dat Elia naar aanleiding van haar opmerking in paragraaf 33 van beslissing 

1494 ‘(reële activatie of test)’ heeft toegevoegd bij het begrip activatie in paragraaf 6.2.4 en 6.3.4 over 

de controle en penaliteiten van de SGR- en SDR-eenheden. Deze wijzigingen zijn echter niet optimaal. 

Het gebruik van haakjes leidt tot verwarring. In punt 6.2.4 worden deze haakjes immers gevolgd door 

‘op vraag van Elia of om een test op vraag van de SGR-leverancier’ waardoor men kan veronderstellen 

dat een reële activatie kan gebeuren op vraag van de SGR-leverancier en, in punt 6.3.4., door de 

termen ‘op initiatief van Elia’ terwijl dit enkel betrekking heeft op de testen. De CREG vraagt ELIA om 

deze zaken anders te formuleren. 

31. In paragraaf 34 van haar beslissing 1494 schreef de CREG dat er uit de werkingsregels van Elia 

moeilijk kon afgeleid worden hoe Elia de effectieve levering van SDR vanuit een leveringspunt binnen 

een CDS zal kunnen verifiëren. De CREG vraagt Elia om dit punt te verduidelijken. 

32. In paragraaf 38 van beslissing 1494 vroeg de CREG Elia om de definitie van de term ‘productie-

eenheid’ te verduidelijken. De nieuwe definitie is onvolledig. Daarnaast vraagt de CREG om te 

verantwoorden waarom de pompcentrale wordt vermeld. 

Hoofdstuk 6 – 6.3.4. Controle en penaliteit betreffende de activatie van de SDR 

33. In beslissing 1494 vermeldde de CREG dat ze vond dat de voorwaarden voor een sanctie niet 

duidelijk waren. Met de aangebrachte wijzigingen is er nog altijd niet voldoende duidelijkheid. 

Momenteel is een penaliteit onderworpen aan een analyse van Elia en een bespreking met de 

leverancier en wordt overmacht uitgesloten. De CREG vindt dat enkel het feit dat er niet geleverd 
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wordt al voldoende zou moeten zijn om een sanctie toe te passen en vraagt Elia om de procedure af 

te stemmen op de procedure die voor de SGR wordt toegepast. 

34. Voetnoot 52 verduidelijkt bovendien dat testen op initiatief van de SDR-leverancier niet 

onderworpen zijn aan penaliteiten. De CREG vraagt Elia om de reden van dit verschil van behandeling 

met de SGR te verklaren. 

35. In de Franse versie dient de term ‘rémuréation de la disponibilité’ na het tweede streepje te 

worden vervangen door ‘rémunération de la réservation’ zodat er steeds dezelfde termen worden 

gebruikt. 

36. De vierde paragraaf gaat over het effect van een activatie van een SDR-eenheid op de perimeter 

van de ARP overeenkomende met de toegangspunten die aan deze SDR-eenheid zijn gelinkt. Met 

uitzondering van de leveringspunten die toegangspunten van het Elia-net zijn, wordt de perimeter niet 

gecorrigeerd. De CREG is echter van mening dat de correctie van de perimeter van de ARP de te 

verkiezen oplossing is. Ze vraagt Elia dan ook om deze correctie op te nemen in haar voorstel van 

werkingsregels dat ze zal opstellen na de aanneming van het wettelijk kader voor de organisatie van 

de energie-overdracht. 
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V. BESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in het 

bijzonder artikel 7septies, §1; 

Gelet op het voorstel van werkingsregels ontvangen van Elia op 9 en 14 december 2016;  

Gelet op de analyse van het voorstel van werkingsregels; 

Beslist de CREG om het voorstel van werkingsregels van toepassing voor de winter 2017-2018 goed te 

keuren op voorwaarde dat Elia deze regels aanpast en daarbij ten volle rekening houdt met de 

opmerkingen van de CREG in paragraaf 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 en 35. 

De CREG vraagt Elia om voor het voorstel van werkingsregels van toepassing voor de winter 2018-2019 

te wijzigen, in het bijzonder op het vlak van: 

- de correctie van de perimeter van de evenwichtsverantwoordelijken voor alle leveringspunten 

van SDR (paragraaf 36). 

- het feit dat er geen certificering is van de capaciteiten die aan de leveringspunten geleverd 

worden vanuit de actieve vraag in andere marken (day ahead, reactieve balancering, door Elia 

gecontracteerde balanceringsproducten). 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

         

Andreas Tirez  Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur  Voorzitster van het Directiecomité



 

 

Niet-vertrouwelijk  14/14 

BIJLAGE 1 

Voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR nv betreffende de werkingsregels van de strategische reserve 

van toepassing vanaf 1 november 2017, alsook een versie met aanduiding van de wijzigingen ten 

opzichte van de werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2016. 

 

 


