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OVERZICHT 

Onderwerp: 

Met toepassing van artikel 7septies, §1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt onderzoekt de CREG het voorstel van NV ELIA 

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

reserve.  

Op 8 december 2015 ontving de CREG een schrijven van Elia met de vraag tot goedkeuring 

van het voorstel van werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 

november 2016. Op 5 januari 2016 nam de CREG reeds een eerste ontwerpbeslissing 

(B)160105-CDC-1494 over het voorstel van werkingsregels en organiseerde hierover een 

openbare raadpleging tussen 6 januari 2016 en 29 januari 2016.  

Op 30 mei 2016 ontving de CREG van Elia een addendum aan het voorstel van 

werkingsregels waarbij een wijziging werd voorgesteld inzake de toepassing van het 

economisch criterium bij ontkoppeling van Belpex-DAM. 

Naar aanleiding van de vaststellingen van de CREG over de werking van de strategische 

reserve tijdens de winterperiode 2015-2016 en rekening houdend met het addendum van 

30 mei 2016, heeft de CREG beslist om haar ontwerpbeslissing van 5 januari 2016 op een 

beperkt aantal punten aan te passen. 

De CREG wenst de marktpartijen te raadplegen door middel van een openbare raadpleging 

over deze aanpassingen alsook over het addendum aan het voorstel van werkingsregels dat 

de CREG op 30 mei 2016 van Elia ontving. Deze openbare raadpleging betreft dan ook 

enkel de inhoudelijke wijzigingen, met name randnummers 59, 63, 67, 69, 70 en 71 van de 

ontwerpbeslissing (B)160913-CDC-1494. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1. Raadplegingsperiode:  

Deze raadpleging loopt van 16/09/2016 (middernacht CET) tot en met 07/10/2016 

(middernacht CET) 

2. Vorm voor indiening van opmerkingen: 
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- Per e-mail aan Consult.1494@creg.be en/of 

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

CREG 

De heer 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 : 32 2 289 76 75 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt in deze beslissing, 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 NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna “Elia”) betreffende 

de werkingsregels van de strategische reserve. Deze werkingsregels dienen, 

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

goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG. 

Op 8 december 2015 ontving de CREG een schrijven van Elia met de vraag tot goedkeuring 

van het voorstel van werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 

november 2016. De Franstalige versie van het voorstel van werkingsregels (hierna “het 

voorstel van werkingsregels”) werd als bijlage toegevoegd aan de brief van Elia. Ter 

ondersteuning werd ook een versie toegevoegd waarin de wijzigingen ten opzichte van de 

werkingsregels van de strategische reserve voor de winter 2015-2016 werden weergegeven. 

Op 5 januari 2016 nam de CREG reeds een eerste ontwerpbeslissing1 over het voorstel van 

werkingsregels en organiseerde hierover een openbare raadpleging tussen 6 januari 2016 

en 29 januari 2016.  

Op 30 mei 2016 ontving de CREG van Elia een addendum aan het voorstel van 

werkingsregels waarbij een wijziging werd voorgesteld inzake de toepassing van het 

economisch criterium bij ontkoppeling van Belpex-DAM. 

Naar aanleiding van de vaststellingen van de CREG over de werking van de strategische 

reserve tijdens de winterperiode 2015-2016 en rekening houdend met het addendum van 

30 mei 2016, heeft de CREG beslist om haar ontwerpbeslissing van 5 januari 2016 aan te 

passen. De voorliggende ontwerpbeslissing wijzigt aldus de ontwerpbeslissing 1494 van 

5 januari 2016 op enkele specifieke punten: de toepassing van het economisch criterium bij 

ontkoppeling van Belpex-DAM, de communicatie door Elia aan de markt bij het uitvoeren van 

testen op de strategische reserve, de criteria voor het al dan niet slagen van de testen op de 

strategische reserve en de transparantie over de herberekening van de onevenwichtsprijzen 

bij het activeren van de strategische reserve. 

                                                
1 Beslissing (B)160105-CDC-1494 van 5 januari 2016. 
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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 omvat de 

eigenlijke beslissing. 

Het voorstel van Elia wordt als bijlage aan onderhavige beslissing toegevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd op 13 september 2016 goedgekeurd door het Directiecomité 

van de CREG door middel van een schriftelijke procedure die werd opgestart op 12 

september 2016 en eindigde op 13 september 2016. 
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I. 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 

elektriciteitswet2 de invoering van een mechanisme van strategische reserves. De 

strategische reserves hebben 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.” 

  

                                                
2 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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II. ANTECEDENTEN 

3. Met betrekking tot de werkingsregels voor de strategische reserve heeft de CREG in 

het verleden reeds twee eindbeslissingen genomen ter goedkeuring van deze regels voor de 

winterperiodes 2014-2015 en 2015-20163. 

4. Binnen de Elia Users’ Group 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 binnen de ISR-TF wordt 

gepubliceerd op de website van Elia.  

5. In het kader van de aanleg van de strategische reserve voor de winterperiode 2016-

2017 werden reeds drie ISR-TF-vergaderingen door Elia georganiseerd, namelijk op 

2 september, 8 oktober en 2 december 2015. Een vierde ISR-TF is voorzien op 

21 januari 2016. Tijdens deze ISR-TF-vergaderingen werd, naast het market design, product 

design en tender design, eveneens de analyse door Elia voor de bepaling van de nodige 

volumes aan strategische reserves belicht. De uitgebreidere communicatie over de 

volumebepaling en de ontwikkeling van de methodologie worden door de CREG als een 

gunstige evolutie aanzien. 

6. Op 6 november 2015 heeft de CREG, per brief een aantal vragen en opmerkingen 

overgemaakt aan Elia over de methodologie voor de bepaling van de volumes en over de 

gebruikte hypotheses zoals deze werden voorgesteld tijdens de ISR-TF van 2 december 

2015. De vragen en opmerkingen hadden onder meer betrekking op de toepassing van het 

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

gebruik van de adequacy patch en het referentiedomein voor de invoermogelijkheden van 

België. 

7. Op 13 november 2015 maakte Elia de analyse met betrekking tot de 

bevoorradingszekerheid voor de winter 2016-2017 over aan de Algemene Directie Energie, 

overeenkomstig artikel 7bis, §1, van de elektriciteitswet. Deze analyse werd op 2 december 

2015 gepubliceerd op de website van Elia. 

                                                
3 Eindbeslissing (B)140605-CDC-1330 voor de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2014 
(winterperiode 2014-2015) en eindbeslissing (B)150312-CDC-1403 voor de werkingsregels 
toepasbaar vanaf 1 november 2015 (winterperiode 2015-2016). 
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8. Op 8 december 2015 ontving de CREG van Elia een schrijven, met als bijlage een 

Franstalige versie van het voorstel van werkingsregels alsook een versie met daarin 

opgenomen de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels voor de winter 2015-2016. 

Op 15 december 2015 ontving de CREG per e-mail van Elia de Nederlandstalige versie van 

het voorstel van werkingsregels. 

9. Op 11 december 2015 ontving de CREG van Elia een brief met een reactie op haar 

schrijven van 6 november 2015. 

10. Op 15 december 2015 dient de Algemene Directie Energie haar advies, zoals 

bedoeld in artikel 7ter van de elektriciteitswet, over te maken aan de Minister voor Energie 

Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.  

11. Overeenkomstig artikel 7quater van de elektriciteitswet, kan de Minister voor 

Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, ten laatste op 15 januari 2016, instructie aan 

Elia geven om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2016. De Minister 

heeft dergelijke instructie niet gegeven waardoor ELIA in 2016 geen nieuwe offerteaanvraag 

voor het aanleggen van een bijkomende strategische reserve voor de winterperiode 2016-

2017 heeft uitgeschreven. Voor de winterperiode 2016-2017 wordt de strategische reserve 

aldus gevormd door de productie-eenheden die in 2014 een driejarig contract voor 

strategische reserve met Elia hebben afgesloten, te weten de open cyclus gasturbine van 

Vilvoorde en de STEG van Seraing.  

12. Op 5 januari 2016 werd reeds een eerste ontwerpbeslissing4 door de CREG 

genomen over het voorstel van werkingsregels, waarover een openbare raadpleging werd 

gehouden tussen 6 januari 2016 en 29 januari 2016.  

13. Tijdens de ISR-TF van 29 april 2016 heeft Elia een toelichting gegeven bij haar 

analyse over de toepassing van de economische trigger bij een ontkoppeling van de Belpex-

DAM en de mogelijke opties en hun gevolgen geïllustreerd. Tussen 4 mei 2016 en 17 mei 

2016 konden de leden van de ISR-TF hierop schriftelijk reageren. Op basis van de 

ontvangen reacties heeft Elia een wijziging van punt 6.4.1. van de werkingsregels voorbereid 

en deze op 30 mei 2016 aan de CREG overgemaakt om in overweging te worden genomen 

in de beslissing van de CREG over de werkingsregels voor de winterperiode 2016-2017. 

                                                
4 Beslissing (B)160105160908-CDC-1494 van 5 januari 2016. 
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14. Verder ontving de CREG ook van Elia tussen 22 januari 2016 en 27 mei 2016 de 

maandelijkse rapporten over het gebruik van de strategische reserve tijdens de 

winterperiode 2015-2016. 

III. OPENBARE RAADPLEGING 

15. Het voorstel van werkingsregels is gebaseerd op de werkingsregels die van 

toepassing zijn tijdens de winterperiode 2015-2016. Slechts een gedeelte van de door Elia 

voorgestelde wijzigingen aan de werkingsregels werd op de werkgroepvergaderingen van de 

ISR-TF voorgesteld. Bovendien werden de voorgestelde aanpassingen enkel onder de vorm 

van slides gepresenteerd, zonder bijhorend tekstvoorstel. De CREG meende dat het 

belangrijk was dat de marktspelers hun mening kunnen geven over alle aanpassingen aan 

de werkingsregels en dit op basis van een concreet tekstvoorstel. Om deze reden heeft de 

CREG een openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494 

betreffende het voorstel van werkingsregels die van toepassing zijn vanaf 1 november 2016 

georganiseerd tussen 6 januari 2016 en 29 januari 2016. Verder werd gepeild aan de hand 

van een aantal vragen naar de standpunten van de stakeholders over bepaalde aspecten 

van de strategische reserve. Bovendien liet deze openbare raadpleging ook toe om reacties 

te ontvangen van partijen die niet deelnamen aan de ISR-TF. 

16. De CREG ontving verschillende reacties op haar openbare raadpleging die in het 

raadplegingsverslag bij de eindbeslissing over het voorstel van werkingsregels zullen worden 

behandeld. 

17. Naar aanleiding van de vaststellingen van de CREG tijdens de winterperiode 2016-

2017 waarin de strategische reserve weliswaar enkel voor testdoeleinden werd geactiveerd, 

heeft de CREG beslist om de ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494 op een beperkt aantal 

punten aan te passen. 

18. De CREG wenst de marktpartijen opnieuw te raadplegen door middel van een 

openbare raadpleging over deze aanpassingen alsook over het addendum aan het voorstel 

van werkingsregels dat de CREG op 30 mei 2016 van Elia ontving. Deze openbare 

raadpleging betreft enkel de inhoudelijke wijzigingen, met name randnummers 59, 63, 67, 

69, 70 en 71. 
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IV. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

IV.1 Voorafgaande opmerkingen 

19. Zoals door de CREG gesuggereerd in haar beslissing (B)150312-CDC-1403 over de 

werkingsregels voor de winterperiode 2015-2016 heeft Elia de werkingsregels voor de 

strategische reserve ingediend vóór de aanleg van de proceduremodaliteiten en zijn de 

eerste meetings van de ISR-TF in september 2015 van start gegaan. De bedoeling hiervan 

was te vermijden dat de beslissing van de CREG over het voorstel van werkingsregels 

bepalingen bevat die strijdig zijn met een reeds vastgelegde procedure voor aanleg. 

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

contracten5. Aangezien het CIPU-contract geen gereguleerd contract is, spreekt de CREG 

zich in onderhavige beslissing niet uit 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 voor 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. 

21. Het voorstel van werkingsregels voor de aanbesteding in 2016 is grotendeels 

gebaseerd op de door de CREG goedgekeurde werkingsregels voor de winter 2015-2016. 

Gezien de gecontracteerde strategische reserves tijdens de winter 2014-2015 en de winter 

2015-2016 tot op heden geen enkele keer geactiveerd werden naar aanleiding van een 

economical of technical trigger, kwamen mogelijke gebreken in de vroeger goedgekeurde 

werkingsregels niet aan het licht 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. 

22. Met het oog op de opstelling van de proceduremodaliteiten en de werkingsregels 

voor de aanbesteding in 2015, heeft Elia de ad hoc werkgroep ISR-TF, opgericht binnen de 

Elia Users’ Group, opnieuw geactiveerd om over diverse aspecten van de strategische 

reserves overleg en uitwisseling van standpunten mogelijk te maken. De CREG stelt 

                                                
5 CIPU-contract : contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden 
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evenwel vast dat het voorstel van werkingsregels voor de winterperiode 2016-2017 een 

aantal inhoudelijke aanpassingen bevat die niet in de ISR-TF werden gepresenteerd. De 

motivering om bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de werkingsregels is hierdoor niet 

altijd even duidelijk. De CREG benadrukt het belang van het overleg met de stakeholders en 

wenst Elia aan te moedigen om met het oog op de toekomstige evoluties van het 

mechanisme van de strategische reserve dit platform verder te gebruiken om alle 

inhoudelijke wijzigingen aan de werkingsregels te bespreken. 

23. Het voorstel van werkingsregels (in het bijzonder de Franstalige versie) bevat nog 

een aantal spellings- en taalfouten en verdient dan ook nagelezen te worden. Verder dienen 

de kruisverwijzingen te worden geüpdatet. 

IV.2 Analyse 

24. In deze analyse zal de CREG eerst enkele opmerkingen geven die geldig zijn voor 

verschillende passages in het voorstel van de werkingsregels. Nadien worden de punctuele 

opmerkingen in volgorde van de tekst behandeld. 

25. De CREG stelt vast dat Elia in het voorstel van werkingsregels alle gedetailleerde 

referenties naar bepalingen in de elektriciteitswet heeft gereduceerd tot de referentie naar 

het desbetreffende wetsartikel. Alle referenties naar paragraafnummers en alinea’s werden 

met andere woorden verwijderd. De CREG ziet geen reden om de exacte referenties naar 

wetsartikelen te schrappen en meent dat deze aanpassing de opzoeking naar de betreffende 

regels in de wetgeving bemoeilijkt. De CREG is dan ook van mening dat de volledige 

referenties naar wetsartikelen, zoals dit het geval was in de werkingsregels voor de vorige 

winterperiodes, terug dienen te worden vermeld in de werkingsregels. 

26. Op diverse plaatsen in het voorstel van werkingsregels wordt geanticipeerd op 

uiteenlopende mogelijke beslissingen van de Minister tot aanleg van een bepaald volume 

aan strategische reserve. Omwille van de timing (introductie van werkingsregels vóór het 

Ministerieel Besluit) is deze benadering volkomen terecht. Wel wordt op bepaalde plaatsen 

reeds bij voorbaat de mogelijkheid voorzien dat er in het Ministerieel Besluit verschillende 

condities voor SDR en SGR zullen bestaan (hetzij qua te contracteren volume, hetzij qua 

duur van contractering). De CREG streeft ernaar om zo veel mogelijk de strategische 

reserve technologie-neutraal te behandelen en is daarom geen pleitbezorger voor een 

differentiatie tussen de behandeling van SDR en SGR. 



 

Niet-vertrouwelijk  11/28 

27. Hierna volgen de punctuele bemerkingen van de CREG in volgorde van de tekst 

van het voorstel van werkingsregels.  

IV.2.1 Hoofdstuk 1 “Inleiding”  

28. De CREG heeft geen inhoudelijke opmerkingen op de in het eerste hoofdstuk 

aangebrachte wijzigingen. Wel merkt de CREG op dat in de Nederlandse versie van het 

voorstel van werkingsregels zowel het eerste als derde hoofdstuk “Inleiding” worden 

genoemd.  

IV.2.2 Hoofdstuk 2 “Definities” 

29. In hoofdstuk 2 van het voorstel worden de definities, afkortingen en symbolen 

toegelicht.  

30. Met betrekking tot de definities dient de voorkeur gegeven te worden aan 

eenduidige benamingen. Soms hebben 2 termen echter dezelfde definitie. Bij voorkeur dient 

één enkele term gebruikt te worden doorheen het volledige document van de 

werkingsregels. Eventueel kunnen afkortingen apart gedefinieerd worden om gebruikt te 

worden in formules. 

31. De CREG stelt vast dat “Activatie” gedefinieerd wordt als “vraag van Elia aan een 

SR-eenheid en acties te ondernemen door deze Eenheid met het oog op de injectie van 

elektriciteit op het net of het verminderen van een afname, zoals beschreven in § 6.2.2. voor 

de SGR en § 6.3.2. voor de SDR”. De vraag stelt zich of het uitvoeren van een test op vraag 

van de leverancier van de strategische reserve ook gedekt wordt door deze definitie. In ieder 

geval moet er een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de activatie bij technische of 

economische trigger (uiteraard op instructie van Elia), een activatietest op vraag van Elia en 

een activatietest op vraag van de SR-leverancier. In het voorstel van werkingsregels worden 

soms de bewoordingen “activatie door Elia” gebruikt, wat lijkt te impliceren dat er ook een 

activatie kan gebeuren die niet door Elia wordt aangestuurd. Bovendien wordt in de tekst ook 

de “volledige activatie” gedefinieerd. De CREG meent dat het onontbeerlijk is om zowel in de 

definitie als in de tekst de nodige verduidelijkingen aan te brengen teneinde duidelijk 

onderscheid te maken tussen de instructie tot activatie, de stappen van de activatie en de 

testen die worden uitgevoerd (op vraag van Elia of op vraag van de SR-leverancier) en 

eventueel de term “volledige activatie” (hoewel deze per definitie verschillend is tussen SGR 

en SDR). De gepaste termen moeten dan ook doorheen het voorstel van werkingsregels 

consequent worden aangehouden. 
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32. Een definitie van “meting geassocieerd met een Leveringspunt in een CDS” werd in 

de werkingsregels toegevoegd, waarbij de meting uitgevoerd wordt door de CDS Beheerder. 

De CREG begrijpt dat er om pragmatische redenen kan gekozen worden om de bestaande 

meters binnen een CDS (Closed Distribution System) te gebruiken voor de meting van de 

geleverde SDR-dienst. De CREG meent evenwel dat de specificaties waaraan deze meters 

moeten voldoen, duidelijk en transparant gekend dienen te zijn. Het valt uit de 

werkingsregels niet duidelijk af te leiden hoe Elia de effectieve levering van de SDR dienst 

binnen een CDS zal kunnen verifiëren. 

33. Een verduidelijking van de gebruikte termen “kosten”, “prijzen” en “vergoeding” is 

wenselijk. De term “kosten” wordt momenteel gebruikt vanuit het oogpunt van Elia. Wat een 

kost is voor Elia, is echter een vergoeding voor de leverancier van strategische reserve. De 

werkingsregels zijn hoofdzakelijk gericht aan de (kandidaat) SR-leverancier en moeten dan 

ook zo duidelijk mogelijk worden geschreven rekening houdend met het oogpunt van de 

gebruiker van deze werkingsregels. 

- De termen “Reservatiekost” en “Kost voor een activatie” kunnen beter 

“Reservatievergoeding” en “Activatievergoeding” worden genoemd. Hoewel het 

vanuit het oogpunt van Elia, inderdaad om een kost gaat, betreft het hier immers 

de vergoeding die de gecontracteerde SR-leverancier ontvangt.   

- Voor de eenheidskosten geldt dezelfde opmerking als hierboven. 

- Specifiek met betrekking tot de eenheidsreservatiekost merkt de CREG op dat de 

definitie niet correct is. De vergoeding voor de leverancier van de strategische 

reserve is immers niet noodzakelijk de prijs die door de kandidaat werd gevraagd 

maar wel de vergoeding die contractueel werd vastgelegd: hetzij de prijs 

aangeboden door de leverancier, hetzij de prijzen die per koninklijk besluit 

werden vastgelegd (in geval de aangeboden offerte als manifest onredelijk wordt 

bevonden door de CREG in het kader van haar advies overeenkomstig artikel 

7sexies, §3, van de elektriciteitswet). Verder merkt de CREG op dat voor de 

levering van SDR deze vergoeding ook betrekking kan hebben op een 

enkelvoudig leveringspunt, naast een portefeuille van leveringspunten. 

34. Met betrekking tot de definitie van de term “Vermogen dat afgeschakeld moet 

worden SDRREQ”, stelt de CREG vast dat vóór de opsomming een inleidende zin ontbreekt 

(Bijvoorbeeld: “Dit komt overeen met:”). Verder wordt in het tweede deel van de opsomming 

gesteld dat in het geval van een DROP BY-contract, het af te schakelen vermogen gelijk is 

aan het maximum tussen het contractueel vermogen Rref en het positieve verschil tussen de 
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Baseline van het (de) Leveringspunt(en) van de SDR-eenheid en de UMSDR. Volgens de 

CREG moet “maximum” vervangen worden door “minimum”. 

35. De definities van “Technisch Reglement” en van “Federaal of Transmissie 

Technisch Reglement” worden niet gebruikt in het voorstel van werkingsregels. In de 

Franstalige versie van het voorstel van werkingsregels is de definitie van het “Federaal of 

Transmissie Technisch Reglement” bovendien onvolledig. 

36. De definitie van Productie-eenheid dient verduidelijkt te worden. De alternator op 

zich kan niet gelijk gesteld worden aan de productie-eenheid. 

37. Verder wordt “SDR-eenheid of SDR-centrale” gedefinieerd. Het verdient de voorkeur 

om het gebruik van de termen “centrale” en “eenheid” duidelijk gescheiden te houden zoals 

dit ook het geval is voor SGR en hiervoor verschillende adequate definities te voorzien.  

38. De definitie van Unsheddable Margin (UMSDR) dient verduidelijkt te worden. 

39. Onder punt 2.2. “Gebruikte symbolen” werd de definitie van SRV_BCAj aangepast 

door toevoeging van de vermelding “geactiveerd door Elia...”. Deze toevoeging heeft echter 

een belangrijke impact op de berekening van de onevenwichtstarieven indien de activatie 

niet zou gebeuren door Elia, maar naar aanleiding van een test op vraag van de leverancier 

van de strategische reserve. Het belang van het oordeelkundig gebruik van de term activatie 

werd ook in randnummer 31 reeds onderstreept.  

IV.2.3 Hoofdstuk 3 “Inleiding” 

40. De CREG heeft geen specifieke opmerkingen over dit hoofdstuk. 

IV.2.4 Hoofdstuk 4 “Inwerkingtreding en duur” 

41. Het voorstel van werkingsregels specifieert dat de werkingsregels, na goedkeuring 

door de CREG, in werking zullen treden op 1 november 2016 tot een nieuwe versie van de 

werkingsregels in voege treedt. Een nieuwe versie van de werkingsregels moet bovendien 

op voorstel van Elia worden voorgelegd aan de CREG ter goedkeuring. Gezien het 

ontbreken van enige ervaring inzake de activatie van de strategische reserve op heden en 

gezien de noodzakelijke verdere evolutie van het mechanisme van de strategische reserve, 

wenst de CREG te benadrukken dat de werkingsregels enkel kunnen gelden voor de 

contracten die afgesloten worden in het kader van een eventuele offerteaanvraag in de loop 

van 2016 en dit vanaf 1 november 2016. De CREG meent dat Elia een nieuw voorstel van 
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werkingsregels moet indienen voor de eventuele offerte aanvraag voor de aanleg van 

strategische reserve die in 2017 zal plaatsvinden.  

IV.2.5 Hoofdstuk 5 “Reservatie van het strategisch reservevermogen” 

42. De tweede alinea van punt 5.2.1. wordt het aan Elia aangeboden vermogen Pmax 

ref toegelicht waarbij in voetnoot 12 een vermelding van “SDR-eenheid” wordt gemaakt. Het 

lijkt de CREG evident dat hier “SGR-eenheid” wordt bedoeld. Een correctie hiervan is 

evenwel nodig. Voetnoot 12 stelt ook dat het SGR-vermogen beperkt wordt tot het tegendeel 

blijkt uit een test. De CREG meent dat het nuttig is hierbij te specifiëren dat de kosten van 

een dergelijke test door de SGR-leverancier gedragen worden. 

43. De vierde alinea onder punt 5.2.1. stelt, overeenkomstig artikel 7quater van de 

elektriciteitswet, dat de Minister aan Elia instructie kan geven tot het aanleggen van een 

strategische reserve die 1, 2 of 3 winterperiodes vanaf de eerste dag van de eerstkomende 

winterperiode kan dekken. De zesde alinea van punt 5.2.1. stelt daarentegen dat SGR-

contracten een periode van 1, 2 of 3 jaren kunnen dekken vanaf de eerste november van de 

Winterperiode waarvoor ze zijn geselecteerd. De zevende, achtste en negende alinea 

werken deze zesde alinea verder uit door in concreto te stellen dat een productie-eenheid 

die gecontracteerd is in de strategische reserve (die dus een SGR-contract onderschreven 

heeft) offertes moet indienen voor de winterperiodes die niet gedekt worden in het lopende 

SGR-contract.  

Vooreerst wenst de CREG op te merken dat deze inhoudelijke wijziging die een volledige 

pagina in beslag neemt, niet werd toegelicht tijdens de ISR-TF. In concreto lijken de 

toegevoegde bepalingen betrekking te hebben op de 2 productiecentrales (Vilvoorde en 

Seraing) welke in 2014 voor een periode van drie winterperiodes (dus tot en met winter 

2016-2017) werden gecontracteerd in de strategische reserve. De CREG meent dat de 

toegevoegde bepalingen niet stroken met de bestaande wetgeving inzake de aanleg van 

strategische reserves. In artikel 7sexies van de elektriciteitswet wordt duidelijk gesteld dat, 

zoals ook aangegeven in alinea 4 van het voorstel van Elia, de overeenkomsten gesloten 

worden vanaf 1 november van het lopende jaar.  

Hoewel er ongetwijfeld gefundeerde argumenten kunnen worden aangereikt om de 

toegevoegde bepalingen te motiveren, meent de CREG dat de werkingsregels het wettelijk 

kader niet mogen en kunnen aanpassen. De CREG kan bijgevolg binnen het bestaande 

wettelijke kader de toegevoegde bepalingen aan de werkingsregels niet goedkeuren. 



 

Niet-vertrouwelijk  15/28 

44. In punt 5.2.3. worden de activatievoorwaarden voor SGR gespecifieerd. Het 

maximaal aantal volledige activaties bedraagt voor éénjarige contracten (enkel winter 2016-

2017) 12, voor tweejarige contracten 19 en voor driejarige contracten 25. De gecumuleerde 

activatieduur bedraagt respectievelijk 105, 169 en 215 uren. De CREG vindt deze waarden 

niet terug in het rapport dat Elia overhandigde op 13 november aan de Algemene Directie 

Energie (FOD Economie). De CREG meent vooreerst dat deze activatievoorwaarden moeten 

overeenstemmen met de behoeftes (van een bepaald scenario) in de Beslissing die de 

Minister bevoegd voor Energie tegen 15 januari kan nemen. De CREG vraagt dan ook dat 

Elia deze waarden valideert in functie van de beslissing van de Minister. 

In dit punt wordt ook de term “volledige activatie” gedefinieerd. Wellicht wordt deze term 

beter naar het hoofdstuk definities overgebracht. 

45. In punt 5.2.4. “Vergoeding” wordt gesteld dat de SGR-leveranciers zullen vergoed 

worden “via een vast maandelijks bedrag”. In de voorgaande versies van de werkingsregels 

betrof het inderdaad een vast maandelijks bedrag (totale vergoeding gedeeld door 5). In het 

huidige voorstel van werkingsregels gaat het echter over een variabel maandelijks bedrag. 

De CREG stelt dan ook voor om het woord “vast” te schrappen. 

46. In punt 5.2.5. “Controle en penaliteit” worden in de laatste alinea de plafonnering 

van het totale bedrag aan penaliteiten toegelicht. Rekening houdend dat er mogelijks voor 

meerdere jaren strategische reserve dient te worden gecontracteerd, lijkt het de CREG nuttig 

om te specifiëren dat het ”totale bedrag aan penaliteiten” op jaarbasis geldt, waarbij de 

bovengrens overeenkomt met het totaal van de reservatie-inkomsten per Winterperiode. 

47. In 5.2.6. worden de testen voor SGR-centrales toegelicht. De nieuwe formulering 

houdt een verstrenging in van de penaliteiten voor een mislukte test op vraag van de SGR-

leverancier. De CREG is akkoord met Elia om de testen op vraag van de SR-leverancier ook 

aan penaliteiten te onderwerpen indien het vooropgestelde testprogramma niet wordt 

gevolgd. De huidige formulering maakt echter ook dat een mislukte test (bijvoorbeeld indien 

bepaalde termijnen niet gerespecteerd worden) die op vraag van de SR-leverancier 

gebeurde, aanleiding geeft tot het onbeschikbaar beschouwen van de SGR-eenheid. Een 

gelijkaardige opmerking geldt ook voor de testen voor SDR beschreven onder punt 5.3.6.. 

48. In punt 5.3.1. “Voorwaarden met betrekking tot de offertes” (voor SDR) wordt 

onder (3) de mogelijke combinaties van SDR met de levering van ondersteunende diensten 

toegelicht. De CREG meent dat de bepaling “voor de winterperiode 2016/2017” dient te 

worden geschrapt gezien de contractering van SDR-vermogen theoretisch mogelijk is voor 
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meerdere jaren (tot maximum drie jaren). De bepaling betreffende de levering van SDR voor 

de winterperiode 2016/2017 lijkt immers bij voorbaat een meerjarencontract uit te sluiten.  

49. In hetzelfde punt 5.3.1. onder (4), wordt in de eerste zin gesteld dat “de globale 

afname voor het SDR portfolio” lager moet zijn dan het maximale SDR-referentievermogen. 

Het betreft hier echter het aangeboden volume Rref en niet “de globale afname voor het 

SDR portfolio”. Daarnaast wijst de zinsnede “Beschikbaarheidscriteria tijdens uren waarin 

piekverbruik waarschijnlijk is” enkel naar het piekverbruik, terwijl de tijdsperiodes eerder 

moeten overeenkomen met de behoeftes die volgen uit de probabilistische analyse van Elia. 

De CREG vraagt Elia om deze zin te verduidelijken. De opgenomen beschikbaarheidscriteria 

verwijzen naar de “drie Winterperiodes”. De CREG meent dat het nuttig is om te specifiëren 

dat het hier gaat over de drie voorbije winterperiodes. 

De formule die wordt gebruikt voor de beschikbaarheidsgraad te definiëren is wellicht niet 

gemakkelijk interpreteerbaar. De CREG stelt voor om de leesbaarheid te verhogen het 

principe ervan uit te werken in tekst, waarbij de formule een nuttige aanvulling is. Met 

betrekking tot de formule lijkt de factor “hours” overbodig en bovendien niet gedefinieerd. 

Een correctie van de formule is dan ook aangewezen. 

50. In punt 5.3.1. onder (4) wordt de aanpassing van het beschikbaarheidscriterium 

tijdens de uren met hoge Belpex DAM-prijzen besproken. Tijdens de ISR-TF kwam hier veel 

reactie op en waren de meningen sterk verdeeld. De CREG begrijpt de intentie en 

bezorgdheid van Elia en wenst hierover de gemotiveerde standpunten van de stakeholders 

te kennen.  

51. In punt 5.3.3. wordt onder voetnoot 34 de volledige activatie voor SDR gedefinieerd 

als een activatie waarbij alle fases (Warm-up; Ramp-up/down; Effectieve levering) werden 

voltooid. De CREG merkt op dat de ramp-up (zijnde het verhogen van de afname na een 

activatie) niet kan worden opgelegd: de SDR-leverancier kan zijn productieproces immers 

langer dan de activatieduur stilleggen. 

52. In punt 5.3.5. wordt de reservatievergoeding voor SGR bepaald. De term werkelijk 

beschikbare verbruiksvolume lijkt de CREG slecht gekozen en niet de juiste betekenis weer 

te geven. De CREG meent dat het hier eerder gaat over het werkelijk beschikbaar 

reduceerbaar verbruik. 

53. In punt 5.4. wordt de technisch-economische combinatie van offertes toegelicht. In 

de formules voor de berekening van de totale vergoeding (en niet de totale kost: zie 

opmerking in randnummer 33), wordt verondersteld dat de jaarlijkse reservatievergoeding bij 
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contracten van één, twee of drie jaar steeds gelijk is. De gecontracteerde jaarlijkse 

reservatievergoeding kan evenwel verschillen naargelang de duur van het contract. De 

formule moet dan ook aangepast worden om met verschillende mogelijke 

reservatievergoedingen rekening te houden in functie van de contractduur. 

54. Wat betreft de selectie van de offertes in punt 5.4. wordt deze zodanig gemaakt dat 

de totale kosten voor de combinatie van de geselecteerde offertes zo laag mogelijk wordt. 

De derde voorwaarde die werd toegevoegd dat indien het maximum volume dat door de 

Minister werd bepaald niet toelaat te voldoen aan de eerste twee voorwaarden, dit maximum 

kan overschreden worden met de minimale waarde om aan beide voorwaarden te kunnen 

voldoen. De CREG meent dat het niet de minimale waarde (aan volume) moet zijn, maar 

tegen de minimale kost, ook als leidt dit tot een hogere overschrijding van het maximum 

volume. 

Verder wordt onder punt 5.4. betreffende de selectie van de offertes door Elia vaak de term 

“gecontracteerd volume” gebruikt. De CREG meent dat het wenselijk is de term 

“geselecteerde volume” te gebruiken” 

55. Op het einde van het punt 5.4. worden de contractuele termijnen gespecifieerd voor 

SGR. Hierbij wordt gesteld dat deze lopen “van 1 november 2015 tot 31 oktober 2016, 

respectievelijk 2017 of 2018”. De CREG meent dat de contracten moeten lopen van 1 

november 2016 tot 31 oktober 2017, respectievelijk 2018 of 2019”.  

IV.2.6 Hoofdstuk 6 “Activatie van het strategisch reservevermogen” 

56. Onder 6.2. wordt de strategische reserve SGR toegelicht, waarbij onder punt 6.2.3. 

de vergoeding van de activaties wordt besproken. Met betrekking tot de aangeboden prijs 

voor “Other External”, wordt aan de kandidaten SGR-leverancier gevraagd om in hun offerte 

voor de offerte-aanvraag voor 2016 de vork op te geven waarbinnen de prijzen tijdens de 

looptijd van het contract kunnen variëren en hun gemiddelde waarde. De CREG meent dat 

hier een verduidelijking dient te gebeuren over hoe de werkelijke vergoeding voor “Other 

External” zal worden bepaald. Gebeurt dit op basis van aangetoonde werkelijke kosten, die 

evenwel binnen de aangegeven vork moeten liggen? Het is voor de CREG niet duidelijk wat 

de bedoeling is van het opgeven van een gemiddelde waarde. Indien deze waarde enkel 

wordt gebruikt bij de rangschikking van de selectie van de offertes, dan kan dit de selectie 

van Elia mogelijks beïnvloeden. De CREG vraagt hier dan ook een verduidelijking van wat 

hier juist bedoeld wordt. 
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57. In de voorlaatste paragraaf van 6.2.3. wordt gesteld dat de effectieve 

weerspiegeling van deze kosten in de offerte van de SGR-kandidaat door de CREG 

gecontroleerd kan worden. De CREG wenst op te merken dat een effectieve 

kostenweerspiegeling pas ex post kan worden geverifieerd. 

58. In punt 6.2.4. “Controle en penaliteit”, wordt enkele keren de term “vergoeding” 

gebruikt. Met “vergoeding” wordt hier de activatievergoeding bedoeld (zoals deze ook in het 

tweede hoofdstuk wordt gedefinieerd). De CREG meent dat dit best zo verduidelijkt kan 

worden.  

59. Op basis van de maandelijkse rapporten die de CREG van Elia ontving over de 

werking van de strategische reserve tijdens de winterperiode 2015-2016 heeft de CREG 

bedenkingen bij de bestaande criteria voor het al dan niet succesvol zijn van een 

activatietest op de strategische reserve. Het bestaande criterium stelt immers het volgende: 

“In geval de opstart na een activatie op vraag van ELIA  niet lukt binnen de 
contractueel bepaalde termijnen, met andere woorden, als de SGR-centrale het 
niveau van zijn beschikbare Pmin niet heeft bereikt binnen de contractuele 
termijnen na bevestiging door ELIA om over te gaan naar de Ramp-up, zal een 
forfaitaire penaliteit gelijk aan 3 dagen reserveringsvergoeding toegepast worden. 
Indien de opstart niet met succes plaatsvindt binnen de contractueel bepaalde 
termijn zal de centrale daarenboven kan de SGR-centrale worden beschouwd als 
onbeschikbaar totdat de SGR-leverancier, met behulp van tests, kan bewijzen dat 
hij binnen deze termijnen kan opstarten.” 

Een eerste bemerking van de CREG heeft betrekking op de voorwaarde dat de gevolgen van 

een mislukte opstart van een SGR-centrale enkel van toepassing zijn als de activatie gebeurt 

op vraag van Elia. Met andere woorden: er zijn geen consequenties verbonden aan een 

mislukte opstart die gebeurt op vraag van de SGR-leverancier (dus een activatietest op 

vraag van de SGR-leverancier). De CREG meent dat elke mislukte opstart, onafhankelijk op 

wiens initiatief de activatie gebeurt, aantoont dat de eenheid niet voldoet aan de contractuele 

vereisten en bijgevolg als onbeschikbaar dient te worden beschouwd tot de SGR-leverancier, 

met behulp van tests, kan bewijzen dat de SGR-centrale kan voldoen aan deze vereisten. De 

CREG wenst de woorden “na een activatie op vraag van Elia” geschrapt worden. 

Een tweede bemerking van de CREG betreft het feit dat enkel het bereiken van de 

beschikbare Pmin binnen de contractuele termijnen doorslaggevend is om een test als 

geslaagd te beschouwen. De CREG stelt vast dat het niet tijdig bereiken van de 

vooropgestelde waarde Pmax (of een waarde tussen Pmin en Pmax) of het zelfs helemaal 

niet bereiken van die waarde geen enkele consequentie heeft op de evaluatie van het slagen 

van de activatie. Gezien de vergoeding die Elia betaalt voor de beschikbaarheid gebaseerd 

is op het gecontracteerd vermogen (Pmax), meent de CREG dat dit criterium dient uitgebreid 
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te worden: niet enkel Pmin maar ook het maximaal gevraagde vermogen moet binnen de 

contractuele termijnen bereikt worden om te kunnen spreken van een geslaagde test.  

60. In punt 6.3.2. “Kenmerken van een activatie” wordt de duur voor de warm-up 

periode vastgelegd op 6,5 uren in de Nederlandstalige versie en 5 uren in de Franstalige 

versie. Uit de presentatie tijdens de ISR-TF was het duidelijk dat 5 uren voor de Warm-up de 

correcte waarde is. 

61. Onder punt 6.3.4. “controle en penaliteit” (voor SDR-activatie) behoudt Elia zich het 

recht voor om mogelijke sancties op te leggen in bepaalde gevallen waarbij de SDR-

leverancier de activatievoorwaarden niet respecteert. De CREG gaat akkoord met de 

beschreven omstandigheden die tot een sanctie leiden. De sancties zelf zijn echter niet 

eenduidig bepaald. In geval bij 3 opeenvolgende activaties activatiepenaliteiten worden 

toegepast dan kan de sanctie bestaan uit de SDR-eenheid uit te sluiten van deelname aan 

een volgende aanbesteding en/of het vermogen verminderen waarmee rekening gehouden 

wordt bij de controle van de beschikbaarheid. In geval het totale afgeschakelde volume 

kleiner is dan 10% van het af te schakelen volume kan de sanctie bestaan uit de SDR-

eenheid uit te sluiten van deelname aan een volgende aanbesteding en/of de 

beschikbaarheidsvergoeding te annuleren tot op het einde van de Winterperiode waarop het 

contract betrekking heeft.  

De CREG heeft hierbij volgende opmerkingen:  

- “Elia behoudt zich het recht voor” mag niet leiden tot een willekeurige 

behandeling. De CREG meent dat de sancties moeten worden toegepast, en 

slechts in geval van overmacht hiervan mag worden afgeweken; 

- de woorden “en/of” in de keuze van de sancties scheppen onduidelijkheid; 

- in het tweede geval, waarbij de SDR leverancier quasi niet reageert op de 

activatie door Elia, lijkt het beter om de beschikbaarheidsvergoeding tot het einde 

van de volledige contractperiode te annuleren en valt het te verkiezen om beide 

sancties toe te passen; 

- er bestaat een verschil in de tekst tussen de Franstalige en Nederlandstalige 

versie: “waarbij het totale afgeschakelde volume 10% kleiner is dan het 

vermogen dat afgeschakeld moet worden” versus “pour laquelle le volume total 

effacé est inférieur à 10% du volume censé être effacé”. De CREG gelooft dat 

het de bedoeling is om SDR-leveranciers die quasi niet reageren op de instructie 

tot activatie gegeven door Elia, te sanctioneren. In dit geval lijkt de Franstalige 

tekst wellicht de correcte bewoordingen te bevatten. 
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62. Onder punt 6.3.4. wordt het effect behandeld van een SDR-activatie op de perimeter 

van de ARP overeenkomend met de toegangspunten die aan deze SDR-eenheid zijn gelinkt: 

de niet-correctie van de perimeter wordt niet gewijzigd tegenover de vorige versies van de 

werkingsregels. De CREG meent evenwel dat de correctie van de perimeter van de ARP de 

te verkiezen oplossing is en vraagt dan ook aan Elia om deze piste verder uit te werken met 

het oog op de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2017.  

63. In hoofdstuk 6.4.1. wordt de detectie van het risico op een Structureel Tekort via een 

economisch criterium/Economic Trigger behandeld. Elia heeft in de ISR-TF van 29 april 2016 

een presentatie gegeven over de mogelijke activering van de “economic trigger” in geval van 

ontkoppeling tussen Belpex-DAM en de andere day-ahead markten, zonder dat er daarom 

een reëel tekort bestaat aan leveringsorders in day-ahead. Ontkoppeling ontstaat in een 

situatie waarbij het day-ahead algoritme van Belpex-DAM niet in staat is resultaten te 

genereren en er fallback-procedures dienen toegepast te worden. In dergelijk geval is 

Belpex-DAM niet gekoppeld met de naburige day-ahead-markten. Een ontkoppeling van 

Belpex-DAM gebeurt vrij zelden: de laatste ontkoppeling van Belpex-DAM gebeurde op 28 

maart 2011 ten gevolge van een fout in het algoritme bij overgang van winter- naar 

zomeruur, waarbij een prijspiek van 2999 EUR/MWh gedurende 1 uur werd bereikt, hoewel 

er geen reëel adequacy probleem was.  

In het geval van ontkoppeling van Belpex DAM, bestaat het risico dat een prijs van 3000 

EUR/MWh op Belpex DAM wordt bereikt, terwijl er voldoende beschikbare capaciteit in de 

buurlanden aanwezig is en dat er in day-ahead geen indicaties zijn van een risico op een 

structureel tekort. Volgens de werkingsregels die van toepassing waren tijdens de twee 

voorbije winterperiodes, zou de beschikbare SGR-capaciteit in dergelijk geval aan Belpex-

DAM worden aangeboden aan 3000 EUR/MWh. Marktpartijen riskeren bijgevolg dat orders 

aan 3000 EUR/MWh worden bediend terwijl er voldoende mogelijkheden bestaan op de 

intra-day markt om de portfolio aan te vullen.  

Tijdens de ISR-TF van 29 april heeft Elia drie mogelijke opties voorgesteld : 

- Geen aanpassing van de werkingsregels bij ontkoppeling van Belpex-DAM : het 

beschikbaar volume aan strategische reserve wordt aan het marktsegment 

Belpex-SRM aangeboden tegen 3000EUR/MWh; 

- Evolutie van de werkingsregels waarbij, in geval van ontkoppeling van Belpex-

DAM, er geen transactie in het marktsegment Belpex-SRM plaatsvindt; in geval 

dat de ontkoppeling gepaard gaat met een werkelijk structureel tekort, zal de 
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activering van de strategische reserve gebeuren op basis van de technical 

trigger; 

- De hierboven vermelde evolutie waarbij het marktsegment Belpex-SRM toch 

bediend wordt indien de ON/OFF-indicator niet in een “normale situatie” staat. 

De CREG heeft tijdens de ISR-TF van 29 april 2016 reeds haar twijfels uitgesproken over het 

gebruik van de ON/OFF-indicator omdat deze niet werd gecreëerd voor dergelijk gebruik en 

omdat de regels voor de werking van de ON/OFF-indicator geen deel uitmaken van de 

werkingsregels. 

Elia heeft tussen 4 mei 2016 en 17 mei 2016 aan de leden van de ISR-TF de mogelijkheid 

geboden om te reageren op de presentatie gegeven tijdens de ISR-TF van 29 april 2016. Uit 

de reacties op de raadpleging bleek dat de evolutie van de werkingsregels zonder 

tussenkomst van de ON/OFF-indicator de voorkeur genoot van de partijen die gereageerd 

hebben (ENGIE, EFET en FEBEG). De resultaten van deze consultatie zijn beschikbaar op 

de Elia-website. Elia heeft, rekening houdend met deze reacties, op 30 mei 2016 een 

addendum van de werkingsregels van de strategische reserve overgemaakt aan de CREG 

waarin de 2de optie wordt weerhouden (een evolutie van de werkingsregels waarbij, in geval 

van ontkoppeling van Belpex-DAM, er geen transactie in het marktsegment Belpex-SRM 

plaatsvindt). 

De CREG kan akkoord gaan met de voorgestelde wijziging van de werkingsregels, maar 

wenst alle marktpartijen de kans te geven hierover hun mening te geven via een openbare 

raadpleging. 

64. In hoofdstuk 6.6. wordt de impact op de SI en het NRV toegelicht. De wijziging die in 

dit hoofdstuk aangebracht werd bestaat uit de toevoeging dat het volume strategische 

reserve dat geactiveerd werd door Elia verrekend wordt in het NRV. De CREG merkt op dat 

een test van bijvoorbeeld een SGR-eenheid ook leidt tot een bijkomende injectie in het net 

en zou moeten meegenomen worden in de berekening van SRVj. Op basis van het voorstel 

van werkingsregels lijkt het dat er geen rekening wordt gehouden met de injectie van 

strategische reserve die het gevolg is van een test op initiatief van de SR-leverancier. De 

CREG vraagt Elia om hier de nodige verduidelijkingen aan te brengen. Deze opmerking kan 

samen gelezen worden met de opmerking over de definitie van SRV_BCAj (zie randnummer 

39). 

65. In hoofdstuk 6.7. wordt de impact op de onevenwichtsprijzen toegelicht. In de tekst 

wordt soms gesproken van een SSI (“Structural Shortage Indicator”) die positief kan zijn. Op 
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andere plaatsen in de tekst wordt gesproken van de aanwezigheid van de SSI. Wellicht 

wordt met de aanwezigheid van een SSI bedoeld dat de SSI ook positief moet zijn. De 

CREG vraagt om een uniforme woordkeuze te gebruiken. Verder stelt de CREG vast dat de 

SSI summier gedefinieerd wordt in de inleiding (6.7.1.) maar ook uitgebreider in de eerste 

alinea van 6.7.2. De CREG meent dat het wenselijk is om de SSI op één enkele plaats te 

definiëren. 

66. Eveneens met betrekking tot punt 6.7. vraagt de CREG aan Elia om duidelijkheid te 

scheppen over het effect van testen op initiatief van een SR-leverancier. Volgens de CREG 

dienen de strategische reserve zo weinig mogelijk de normale marktwerking te verstoren en 

dienen de herberekening van de onevenwichtstarieven dan ook met in deze logica te 

gebeuren. Verder vermeldt voetnoot 82 een activatie door Elia, inclusief testen. Hier is het 

ook onduidelijk of de testen op initiatief van de SR-leverancier hieronder vallen.  

67. In hoofdstuk 6.7.1. wordt in de laatste alinea vermeld dat de onevenwichtstarieven 

administratief herberekend zullen worden wanneer een SR-eenheid geactiveerd is en zich in 

een fase bevindt waarin ze verondersteld wordt energie te injecteren, zonder aanwezigheid 

van een Structural Shortage Indicator, om zoveel mogelijk het tarief te benaderen dat men 

zou hebben verkregen zonder de energiebijdrage van de SR-eenheden. De CREG 

ondersteunt dit principe, maar stelt vast dat deze herberekening complex is en bovendien 

onvoldoende wordt toegelicht in de werkingsregels. De CREG vraagt dan ook dat in een 

bijlage aan de werkingsregels gedetailleerd de methodologie en de manier van deze 

herberekening worden toegelicht en dat deze herberekening bovendien geïllustreerd wordt 

met de nodige cijfermatige voorbeelden. 

IV.2.7 Hoofdstuk 7 “Transparantie / Informatie aan de markt” 

68. De CREG is van mening dat Elia voldoende informatie ex ante dient te verstrekken 

over de mogelijke activatie van de strategische reserves. Het proces van een activatie ten 

gevolge van een economische trigger is vrij rechtlijnig en transparant. De activatie van de 

strategische reserve ten gevolge van een technische trigger daarentegen is veel minder 

voorspelbaar en transparant. 

69. Met betrekking tot de testen van de gecontracteerde strategische reserve meent de 

CREG dat de transparantie verder moet worden verbeterd. Elia heeft in 2016 de RSS-feed 

gebruikt om mededelingen met betrekking tot de strategische reserve aan geïnteresseerde 
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partijen te versturen. De CREG meent dat dit een stap in de goede richting is, maar dat de 

RSS feed6 momenteel te weinig relevante informatie bevat voor de marktactoren. 

70. In de huidige werkingsregels is het testprogramma enkel gekend door Elia en door 

de betrokken SR-leverancier.  

71. De CREG begrijpt dat het testprogramma, in geval van een test op aanvraag van de 

SR-leverancier, soms meerdere wijzigingen ondergaat tussen de aanvraag van de test en de 

effectieve activering. De CREG meent echter wel dat een minimale hoeveelheid informatie 

tijdig aan alle marktactoren moet worden gecommuniceerd. Hiertoe moet bij de eerste 

goedkeuring van het testprogramma dit programma meegedeeld worden aan alle 

marktspelers. Vanaf 24 uur vóór het opstarten van de test dient het (eventueel 

geactualiseerde) testprogramma en de eventuele wijzigingen aan het testprogramma aan 

alle marktspelers (inclusief de betrokken SR-leverancier) gelijktijdig op een doeltreffende 

manier worden bekend gemaakt.. Indien vraag voor een test van een SR-eenheid uitgaat 

van Elia (dus onverwachts en binnen de termijnen beschreven in de werkingsregels) dan 

dienen alle marktpartijen gelijktijdig dezelfde informatie te ontvangen. 

72. Met betrekking tot de informatie aan de markt meent de CREG dat Elia hier over alle 

stappen en acties zo transparant mogelijk moet communiceren. De CREG meent dat Elia 

hierbij zich moet schikken naar de bepalingen van de REMIT-verordening (1227/2011). 

IV.2.8 Hoofdstuk 8 “Monitoring” 

73. Dit hoofdstuk beschrijft de monitoring en de gegevensoverdracht naar de CREG toe 

naar aanleiding van de invoering van de strategische reserve. Elia stelt voor om verder een 

maandelijkse specifieke monitoringrapport over de strategische reserve naar de CREG te 

sturen. 

De CREG zal het gebruik van de strategische reserve door Elia nauwgezet opvolgen met 

bijzondere aandacht voor de correcte toepassing en de doeltreffendheid van de 

werkingsregels.  

                                                
6 Voorbeeld van RSS-feed :  

As written in Functioning Rules of Strategic Reserve, Elia or the SR supplier can plan a test activation to test the 
proper operation of the contracted SGR- unit. On March 25th, 2016, Elia has asked an activation test on the SR 
unit(s) from 15h00 until 21h00. In case of an activation test, there is no risk on “Structural Shortage of the Zone” 
by an economic or technical trigger. The imbalance prices will be administratively calculated as written in the 
paragraph 6.7.2 of the Functioning rules. Elia will monitor the system and keeps the right at any time to cancel 
or stop the test.  
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Onder meer in het kader van de opvolging van de strategische reserve voor de winter 2014-

2015 hebben Elia en de CREG reeds een systeem van dagelijkse gegevensoverdracht 

ingevoerd, waarbij niet gevalideerde kwartiergegevens op D+1 aan de CREG ter beschikking 

gesteld worden. Hoewel dit systeem niet wordt vermeld in de werkingsregels, wenst de 

CREG deze manier van werken te behouden. 

IV.2.9 Bijlage : Equivalentiefactor toegepast voor SDR” 

74. In deze bijlage wordt de werking van de equivalentiefactor beschreven. De CREG 

stelt vast dat de tabel die als voorbeeld gegeven werkt met stappen van 300 MW terwijl de 

tekst spreekt over stappen van 200 MW. De verwijzing in de tekst voor de equivalentiefactor 

van offerte nr. 3 naar de desbetreffende lijn dient eveneens te worden gecorrigeerd. 
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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 8 december 2015;  

Gelet op het addendum aan het voorstel van werkingsregels ontvangen op 30 mei 2016; 

Gelet op de analyse van het voorstel van de werkingsregels; 

Gelet op de vaststellingen die de CREG deed tijdens de winterperiode 2015-2016; 

Beslist de CREG het voorstel van werkingsregels met integratie van de wijzigingen 

voorgesteld ion het addendum goed te keuren voor toepassing vanaf 1 november 2016 in 

het kader van de eventuele aanbesteding in 2016 op voorwaarde dat: 

- Elia deze regels aanpast en daarbij ten volle rekening houdt met de opmerkingen 

van de CREG in randnummers 20, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 

48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 71 en 74. 

- Elia de parameters voor activatie van strategische reserve valideert (zie 

randnummer 44); 

  



 

Niet-vertrouwelijk  26/28 

De CREG vraagt Elia om voor het voorstel van de werkingsregels voor de aanbesteding in 

2017 de werkingsregels te laten evolueren en meer bepaald: 

- het opheffen van de economical trigger;  

- het aanpassen van het design van de producten op basis van de noden van Elia; 

- het creëren van een level-playing field tussen de vraagzijde en productie onder 

meer inzake de beschikbaarheidsvereisten voor strategische reserves;  

- de correctie van de perimeter van de evenwichtsverantwoordelijken voor alle 

leveringspunten voor SDR. 

 

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

 

                            

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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VI. BIJLAGEN 

VI.1 Bijlage 1 

Voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de 

strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2016, alsook een versie met aanduiding 

van de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels toepasbaar vanaf 1 november 2015.  
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VI.2 Bijlage 2 

Addendum aan het voorstel van werkingsregels van NV ELIA SYSTEM OPERATOR 


