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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)160923-CDC-1494 

over het voorstel van de NV. Elia System Operator van de werkingsregels van de strategische reserve 

toepasbaar vanaf 1 november 2016. De deadline van de consultatie is 7 oktober 2016. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerken en voorstellen van FEBEG zijn niet-vertrouwelijk. 

 

 

Opmerkingen en suggesties op de ontwerpbeslissing 

 

Toepassing van het economisch criterium bij de ontkoppeling van de Belpex DAM 

 

De ontkoppeling van de Belpex DAM vindt plaats wanneer het day-ahead algoritme van de Belpex DAM 

er niet in slaagt om resultaten te produceren of wanneer de fallback-procedures moeten toegepast 

worden. In deze gevallen is de Belpex DAM niet langer gekoppeld met de naburige day-ahead markten. 

 

Bij de ontkoppeling van de Belpex DAM bestaat het risico dat een prijs van 3.000 EUR/MWh wordt 

bereikt op de Belpex DAM terwijl er toch nog voldoende capaciteit beschikbaar is in de naburige landen 

en terwijl er in day-ahead geen indicaties waren van een risico op een structureel tekort. De 

marktpartijen lopen dus het risico’s dat orders worden geplaatst voor 3.000 EUR/MWh terwijl er nog 

voldoende mogelijkheden zijn op de intraday-markt om hun portefeuilles in evenwicht te brengen. 

 

Aansluitend op de consultatie van Elia over dit onderwerp is de beslissing genomen om de 

werkingsregels aan te passen, namelijk een evolutie van de werkingsregels waarbij - in geval van 

ontkoppeling van de Belpex-DAM - er geen transactie plaatsvindt in het marktsegment Belpex-SRM. 

 

FEBEG aanvaardt en steunt deze wijziging van de werkingsregels, maar zou verder willen gaan door 

voor te stellen om de economic trigger helemaal af te schaffen. Volgens FEBEG mag enkel de technical 

trigger een criterium zijn om de strategische reserve te activeren: door enkel de technical trigger te 

weerhouden, is elke marktverstorende interventie van de transmissienetbeheerder (met een economic 

trigger op basis van de prijs) op de day-ahead markt uitgesloten. 

 

 

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

 

Inleiding 

 

De voorgestelde wijzigingen aan de criteria voor het al dan niet slagen van de testen op de strategische 

reserve bestaat uit twee aanpassingen: 

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (B)160913-CDC-

1494 over het voorstel van de NV Elia System Operator van de werkingsregels van 

de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2016 

Datum: 7 oktober 2016 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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- dat een SGR-centrale als onbeschikbaar wordt beschouwd en onderworpen wordt aan de 

contractuele penaliteiten indien een test op initiatief van de SGR-leverancier mislukt; 

- dat de SGR-leverancier ook moet aantonen binnen de termijnen P-max te kunnen halen, om 

een test als geslaagd te beschouwen. 

 

FEBEG verzet zich tegen beide wijzigingen om de volgende redenen. 

 

Test op initiatief van de SGR-leverancier 

 

Vrijwillige testen zijn niet noodzakelijkerwijs gericht op het aantonen van beschikbaarheid. Er zijn nog 

andere redenen om een start van een SGR-centrale te organiseren: testen van communicatie tussen de 

verschillende betrokken partijen (eigen personeel in de centrale dispatch en op de site, Elia, IT, …), 

training van de operatoren, monitoring van de parameters en zwakke punten van de centrale, 

controleren van de efficiëntie van de sequenties van de opstart, … dit met het oog op het kunnen 

garanderen van een opstart bij een echte activatie. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat een opstart 

op eigen initiatief onderbroken wordt bij het vaststellen van problemen of onveilige situaties om 

ongelukken of schade te vermijden. Niet-draaiende centrales zijn immers niet even betrouwbaar en 

kunnen niet even vlot opgestart kunnen worden als draaiende centrales. 

 

Het lijkt FEBEG dan ook onredelijk om een test op eigen initiatief te onderwerpen aan dezelfde 

penaliteiten als een echte beschikbaarheidstest op afroep van Elia. Dit stelt de operator van een SGR 

centrale bloot aan bijkomende financiële risico’s die al dan niet voorzien werden in zijn offerte en 

uiteindelijke prijs voor de SGR-dienst. Het zou bijgevolg ontradend werken op het testen van de eigen 

installatie en zo impact kunnen hebben op de technische vorm van de centrale en de bekwaamheid 

van de operatoren wat het risico op falen in echte noodsituaties vergroot. 

 

FEBEG roept daarom ook met drang op om geen penaliteiten toe te passen op testen op eigen initiatief 

van de SGR-leverancier of om alleszins ruimte te laten voor andere soorten testen die niet gericht zijn 

op het aantonen van beschikbaarheid. Een alternatieve aanpak kan zijn dat er afspraken gemaakt 

worden over een procedure na een gefaalde test op eigen initiatief met bijvoorbeeld een verklarend 

rapport en akkoord over een actieplan om de oorzaak van de gefaalde test aan te pakken. Hierin kan 

eventueel bekeken worden of een periode van geplande onbeschikbaarheid (zonder penaliteiten) voor 

werken moet voorzien worden. Er kan ook voor gekozen worden om de beschikbaarheidseisen minder 

strikt te maken (bijvoorbeeld 95%) zodat een operator steeds kan testen zonder een penaliteit te 

moeten vrezen en zo de kwaliteit van de dienst in stand kan houden. 

 

Test op P-max 

 

De testen op initiatief van Elia zijn vooral gericht op de technische mogelijkheid tot opstarten om zo 

de beschikbaarheid van de SGR-centrale aan te tonen. Maar gezien de mogelijke impact op de markt 

(rechtzetting van de System Imbalance) is het aangewezen de frequentie en duurtijd van deze testen 

zo beperkt mogelijk te houden. In zulke condities is er niet echt sprake van volwaardige 

performantietesten. 

 

Bovendien is de strategische reserve vooral bedoeld om het systeem bij te springen op momenten van 

schaarste. Het zal op zulke momenten inderdaad van belang zijn dat het maximaal vermogen kan 

geleverd worden, maar er zal ook altijd rekening moeten gehouden worden met onvoorziene 

omstandigheden waardoor niet het volle contractueel overeengekomen maximum vermogen (in ISO 

omstandigheden) kan geleverd worden. Elke bijdrage zal dan van tel zijn. 

 

Om bovenstaande redenen lijkt het FEBEG buiten proportie om het niet of niet tijdig bereiken van Pmax 

na het wel tijdig bereiken van Pmin tijdens een test op vraag van Elia, te onderwerpen aan hetzelfde 
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niveau van penaliteiten. Het uitbreiden van het criterium lijkt ons daarom niet aangewezen en FEBEG 

roept op tot proportionaliteit in het penaliteitenregime.  

 

 

Aanvullende bedenking 

 

FEBEG wil van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op een aandachtspunt dat verband houdt 

met de invoering van de financiële transmissierechten (FTR’s) op de Belgische grenzen.  

 

In haar eindbeslissing ((B)1510009-CDC-1446) van 9 oktober 2015 over ‘het voorstel van de NV Elia 

System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten 

voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de 

toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen’ erkent de CREG het bestaan van een 

risico voor de marktpartijen bij de overgang van fysische transmissierechten naar financiële 

transmissierechten. De CREG vraagt Elia trouwens om maatregelen te nemen die die ervoor zorgen dat 

de transmissierechten – of ze fysiek of financiële zijn – dezelfde vastheid behouden: 

 

76. De CREG begrijpt dat door het invoeren van FTR op de Belgische grenzen er geen 

stap terug wordt gezet in termen van vastheid en dat de hedging mogelijkheden voor PTR en 

FTR dezelfde zijn. Deze hedging voor houders van FTR moet derhalve ook blijven gelden voor 

situaties waarbij strategische reserves worden geactiveerd in de Belgische markt en waarbij 

onbalanstarieven van 4500 €/MWh worden gehanteerd. 

77. De CREG begrijpt eveneens dat de invoering van FTR op de Belgische grenzen geen 

negatieve impact zal hebben op de importmogelijkheden van België, in het bijzonder in gevallen 

van stroomschaarste of stroomtekort en bij het in werking treden van de aanpassingen aan het 

marktkoppelingsalgoritme in de CWE regio in geval van schaarste. Indien dit niet het geval zou 

zijn, vraagt de CREG aan Elia om de nodige stappen te nemen zodat de aanpassingen aan het 

algoritme dit effect in rekening brengen. 

 

Volgens FEBEG is het bewaren van de vastheid van de transmissierechten essentieel voor het 

vertrouwen van de marktpartijen in de producten die hen worden aangeboden. 

 

FEBEG zou het daarom op prijs stellen dat de maatregelen die door Elia worden genomen om dit risico 

tegen te gaan, expliciet en gedetailleerd worden beschreven in de werkingsregels (of in een bijlage 

erbij). Het lijkt FEBEG aangewezen dat de maatregelen op een duidelijke, transparante en didactische 

wijze worden uitgelegd zodat elke marktpartij zich een beeld kan vormen van de risico’s waaraan hij 

echt is blootgesteld. 
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