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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)160825-CDC-1556 

over het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de aanpassing van de werkingsregels van 

de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten’. Deze raadpleging loopt tot 21 

september 2016. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft om zich uit te spreken over de geplande aanpassingen aan de 

werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. Dit document bevat 

de opmerkingen en voorstellen van FEBEG: zij zijn niet vertrouwelijk. 

 

Opmerkingen en voorstellen van FEBEG 

 

Paragraaf 17 en 18: 

 

Voor de CREG is het uitermate belangrijk dat het mechanisme voor de kwartieronevenwichten in staat 

is om voldoende nieuwe spelers aan te trekken op de markt. FEBEG steunt dit objectief, maar wenst de 

aandacht erop te vestigen dat de volgende elementen ook belangrijk zijn om deze doelstelling te 

bereiken: 

 

Gelijk speelveld 

Marktspelers zullen slechts tot een markt toetreden of op een markt blijven wanneer ze er vertrouwen 

in hebben dat ze met gelijke wapens in competitie zullen kunnen treden met hun concurrenten. Het is 

dan ook uitermate belangrijk om een gelijk speelveld te creëren tussen de verschillende technologieën, 

de aanbieders van ondersteunende diensten, tussen de aanbieders op het transmissienet en deze op 

het distributienet, tussen de aanbieders in België en deze in andere landen. 

 

FEBEG wenst in het bijzonder de aandacht te trekken op de volgende knelpunten: 

 

- deelname aan het gemeenschappelijk regionaal platform voor de reservatie van primair 

reservevermogen: verschillende elementen, bijvoorbeeld het injectietarief of de verplichting 

om netverliezen te compenseren in natura, benadelen de Belgische marktspelers; 

- regels voor congestiebeheer1: volgens de huidige regels zal in een rode zone met beperkingen 

een bieding van 1 MW van een CIPU-eenheid niet aanvaard worden en een bieding van 1 MW 

van een niet-CIPU-eenheid toegelaten worden terwijl de impact op het netwerk exact hetzelfde 

is; 

- penaliteiten: verschillende regels voor CIPU-eenheden en niet-CIPU-eenheden (zie verder); 

- … 

                                                   

1 Standpunt ‘Congestion management on the Belgian transmission grid’, FEBEG, 1 september 2016. 
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FEBEG begrijpt dat de toepasselijke regels – in de context van de verschillende door Elia voorgestelde 

roadmaps - verder zullen evolueren, maar beschouwt het creëren van een gelijk speelveld toch als een 

basisvoorwaarde voor een goede marktwerking die prioritair moet worden aangepakt. 

 

Marktwerking 

Voor FEBEG is het essentieel dat ondersteunende diensten worden aangekocht via op marktwerking 

gebaseerde mechanismen. In deze context pleit FEBEG dan ook voor: 

 

- de toepassing van het model waarbij de transmissienetbeheerder alle diensten aankoopt bij 

een BSP in plaats van het model met uitwisselingen tussen transmissienetbeheerders zoals het 

IGCC; 

- een correcte en terughoudende toepassing van de bevoegdheid van de CREG om het ‘redelijk 

karakter’ van de biedingen te beoordelen zodat de marktwerking ten volle kan spelen; 

- een realistische planning in de tijd van de verschillende aspecten van de aankoopprocedures 

zodat de aanbieders voldoende tijd hebben om de noodzakelijke investeringen uit te voeren 

om de dienst te kunnen aanbieden. 

 

Stabiel en duurzaam wettelijk en regelgevend kader 

Enerzijds moet het regelgevend kader kunnen evolueren in functie van de nieuwe marktomstandig-

heden en om in te spelen op nieuwe trends. Anderzijds hebben de marktpartijen nood aan een zekere 

stabiliteit en voorspelbaarheid. Tussen beiden dient een evenwicht gevonden te worden. FEBEG stelt 

het daarom ook op prijs dat Elia roadmaps heeft uitgewerkt die een richting aangeven en een visie 

schetsen op langere termijn. 

 

FEBEG dringt er evenwel op aan dat bij het uitbouwen van een stabiel en duurzaam wettelijk en 

regelgevend kader meer rekening wordt gehouden met de volgende elementen: 

 

- bijkomende drempels of administratieve lasten die de toegang tot de markt belemmeren, 

moeten maximaal vermeden worden (zware pre-kwalificatieprocedures, contract tussen de 

distributienetbeheerder en de FSP, …); 

- vereenvoudiging en standaardisering om – in het bijzonder met betrekking tot vraagbeheer – 

de commercialisering door de FSP naar de netgebruikers toe te vergemakkelijken; 

- het wettelijk en regelgevend kader moet voldoende ruim en flexibel zijn zodat nieuwe trends, 

bijvoorbeeld batterijen, kunnen geïntegreerd worden zonder dat de principes en basisregels 

dienen aangepast te worden. 

 

Paragraaf 20: 

 

Correct informeren van de evenwichtsverantwoordelijke 

De CREG bevestigt – terecht – dat het bewaren van het evenwicht in de eerste plaats de rol is van de 

evenwichtsverantwoordelijke en dat het mechanisme van de kwartieronevenwichten het laatste 

toevlucht is wanneer de evenwichtsverantwoordelijke in onevenwicht blijft. 

FEBEG wil daarom opnieuw benadrukken dat – om de evenwichtsverantwoordelijke toe te laten zijn rol 

ten volle te spelen – er moet naar gestreefd worden om de evenwichtsverantwoordelijke correct te 

informeren2, namelijk door: 

- het tijdig en volledig informeren van de evenwichtsverantwoordelijke over interventies van 

derde partijen in zijn perimeter; 

- het communiceren – in near real-time – van de berekening van de evenwichtspositie van de 

evenwichtsverantwoordelijke. 

  

                                                   

2 Standpunt ‘Information needs of the BRP’, FEBEG, 25 juni 2015. 
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Vermijden van gaming en arbitrage met de spot-markt en intraday-markt 

De CREG preciseert eveneens in deze paragraaf dat het mechanisme moet gebaseerd zijn op de 

marktregels en tevens toch zoveel mogelijk gaming door abitrage met de spot-markt of met de 

intraday-markt voorkomen. FEBEG is het eens met deze principes en begrijpt daarom niet waarom de 

CREG – in het kader van de discussies over een marktmodel voor vraagbeheer - voorstander is van een 

gereguleerde prijs voor de overdracht van energie als terugvalpositie. 

 

Een gereguleerde prijs voor de overdracht van energie is immers per definitie gebaseerd op 

gemiddelden en heeft een eerder periodiek karakter. Daardoor creëert het automatisch de 

mogelijkheid tot cherry picking voor de FSP, en is het dus een oneigenlijke stimulans voor de activatie 

van energie. De gereguleerde prijs wordt daardoor een referentieprijs die de markt zal verstoren en 

aanleiding zal geven tot gaming. Wanneer, bijvoorbeeld, prijzen op de Day-Ahead Market worden 

gebruikt als referentie voor biedingen in de intraday- of balancing-markt, creëert dit een gratis optie 

voor de FSP om energie te activeren: een dergelijke gereguleerde prijs zal dus net aanleiding geven tot 

gaming. 

 

Paragrafen 21 en 22 

 

De CREG zet in deze paragrafen uiteen dat het mechanisme voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten (i) een minimalisering van de kosten voor de compensatie van de 

kwartierevenwichten voor de BRP beogen, (ii) een toereikend prijssignaal moet geven op kritieke 

momenten en (iii) geen hinderpaal mag vormen voor de oprichting van een Europese regionale markt. 

 

FEBEG stelt zich de vraag of het mechanisme van IGCC en de manier waarop de onbalansprijs in België 

wordt gevormd wel helemaal beantwoordt aan deze principes. 

 

IGCC 

FEBEG wenst er de CREG op te wijzen dat de marktpartijen bezorgd blijven over de transparantie en de 

algemene efficiëntie van het IGCC, net omdat de onderliggende nationale balanceringsmechanismes 

zo verschillen (actieve versus reactieve balancering, onbalansprijzen, verwerking van de ‘netting’, 

marktregels, tariefregels, …). 

Zo is het mogelijk dat – door de toepassing van IGCC – Belgische eenheden niet worden geactiveerd 

terwijl dit, globaal gezien, de meest voordelige oplossing zou zijn. Als nadien een netbeheerder – 

alleen de netbeheerder, niet andere marktpartijen – hierdoor economisch nadeel ondervindt, wordt dit 

nadeel weggewerkt door het op een kunstmatige manier het globale voordeel te verminderen. 

Bovendien genieten de evenwichtsverantwoordelijken niet van het voordeel van de lagere kosten als 

gevolg van het IGCC aangezien ze nog steeds moeten betalen voor de equivalente kosten van een 

activatie in België. 

 

Correct prijssignaal 

FEBEG beschouwt het als de grootste prioriteit om zo snel als mogelijk de prijsvorming in de markt 

voor kwartieronevenwichten te verbeteren door alle marktverstorende elementen weg te nemen: 

 

- alle beperkingen op de vrije prijszetting voor ondersteunende diensten moeten opgeheven 

worden; 

- alle ondersteunende diensten moeten een activatieprijs krijgen; 

- de vrije biedingen op de bid ladder en de R3-producten moeten in één geïntegreerde merit 

order geplaatst worden. 

 

FEBEG is bezorgd dat de huidige volgorde van activatie van de ondersteunende diensten de merit order 

verstoort waardoor het signaal van de onbalansprijs niet de werkelijke schaarste op de balancing-

markt weerspiegelt: 
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- de vrije biedingen op de bid ladder zullen geactiveerd worden voor de R3-producten: 

o het gevolg is dat de markt dreigt geconfronteerd te worden met hoge onbalansprijzen 

omdat een hoog geprijsde vrije bieding zal afgeroepen worden terwijl er nog andere 

reserves beschikbaar zijn; 

o dit risico zal zich uiteindelijk vertalen in een hogere prijs voor de consument terwijl 

Elia geniet van potentieel hogere marges; 

- de R3 Standaard Non-CIPU (zonder activatieprijs) zal geactiveerd worden voor de R3 Flex (met 

activatieprijs). 

 

Paragraaf 26 

 

FEBEG betreurt dat de CREG niet expliciet duidelijk maakt in haar beslissing dat het ICH-product alleen 

nog in 2017 in het productengamma zal opgenomen worden en nadien zal verdwijnen. 

 

Paragraaf 27, maar ook paragrafen 31 en 40 

 

In paragraaf 27 – maar ook in de paragrafen 31 en 40 – stelt de CREG dat een wetswijziging 

noodzakelijk is om de energieoverdracht mogelijk te maken. 

 

FEBEG dringt er met klem op aan om deze paragrafen bij te sturen aangezien deze stelling onjuist is. 

De bedoelde energieoverdracht is op dit moment – zonder aangepast wettelijk kader – reeds perfect 

mogelijk op voorwaarde dat er contractuele afspraken zijn tussen de aggregator (en zijn BRP) en de 

leverancier van de netgebruiker (en zijn BRP) en door gebruik te maken van de Intraday-HUB van Elia. 

 

FEBEG is daarom van mening dat bijkomende verplichtingen en complexiteit niet nodig zijn en dat de 

daaraan verbonden kosten en risico’s wellicht niet opwegen tegen de – op dit ogenblik beperkte – 

waarde die kan gecreëerd worden door flexibiliteit bij de eindgebruikers in te zetten. Onzekerheid over 

een toekomstig wettelijk kader en een te restrictieve regelgeving dreigen bovendien innovaties en 

ontwikkelingen die door de implementatie van de bid ladder gestimuleerd worden, te fnuiken. 

 

Paragraaf 30 

 

De 5de zin van paragraaf 30 van de Nederlandse versie van de ontwerpbeslissing van de CREG luidt 

als volgt: ‘Dit is te verantwoorden doordat de aanbiedingen met betrekking tot CIPU-eenheden geen 

aanleiding geven tot correctie van de evenwichtsperimeter van de betrokken ARP en doordat de 

activering van deze middelen niet wordt vergoed. Door ze achteraan in de lijst van oproepen in hun 

groep van aanbiedingen te plaatsen, kan men de impact van deze activeringen op de prijs van de 

reserveringsaanbiedingen verminderen.’ 

 

Volgens FEBEG betreft het hier non CIPU-eenheden, zoals in de Franstalige versie van de 

ontwerpbeslissing. 

 

Paragraaf 33 en volgende 

 

Paragraaf 33 en volgende beschrijft de penaliteiten die van toepassing zullen zijn. Zoals de CREG ook 

verschillende keren bevestigt, verschillende de penaliteiten tussen CIPU- en non-CIPU-eenheden. Om 

die reden is FEBEG van oordeel dat het gelijk speelveld tussen CIPU- en non-CIPU-eenheden niet steeds 

gewaarborgd is. 

 

- Omdat er geen activatieprijs is, zijn de penaliteiten voor de non-CIPU-eenheden niet 

gebaseerd op een marktprijs, terwijl de penaliteiten voor de CIPU-eenheden gebaseerd zijn op 

de Day-Ahead Market. 
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- FEBEG is van mening dat – bij het bepalen van de penaliteiten voor het niet leveren van de 

gevraagde energie - rekening moet gehouden worden met het portfolio-effect. FSP/BSP’s en 

BRP/BSP’s zullen immers vanuit een verschillende optiek biedingen plaatsen: een BRP/BSP, die 

handelt als een goed huisvader, zal immers rekening houden met de impact van zijn prijs op 

de onbalansprijs waaraan hij blootgesteld is. Een FSP/BSP heeft dit risico niet. 

 

Paragraaf 42 

 

FEBEG verwelkomt en steunt de vraag van de CREG om de secundaire markt voor reserveproducten uit 

te breiden zodat de secundaire markt in intraday niet langer beperkt is tot defecten. 

 

Paragraaf 45 

 

FEBEG steunt de vraag van de CREG om te onderzoeken hoe de combinatie van de R3 producten met 

de vrije biedingen op de bid ladder kunnen geoptimaliseerd worden. 

 

In dit verband wenst FEBEG te herhalen3 dat: 

 

- FEBEG de ontwikkeling van het concept van flexible pool management ondersteunt op 

voorwaarde dat een haalbaarheidsstudie aantoont dat de voordelen van deze oplossing 

opwegen tegen de implementatiekosten; 

- FEBEG van oordeel is dat de regels voor het ‘combineren van de bid ladder en R3 op één 

leveringspunt’ verder moeten uitgewerkt en verduidelijkt worden: 

o het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe Elia de volumes voor R3 en de volumes voor 

de vrije biedingen op de bid ladder zal onderscheiden (baseline, beschikbaarheid van 

capaciteit, …) omdat hetzelfde referentieprofiel zal gebruikt worden, terwijl FEBEG het 

uitermate belangrijk vindt dat de capaciteiten voor R3 veilig gesteld worden; 

o FEBEG vraagt zich ook af hoe het gelijk speelveld tussen CIPU-eenheden – met 

beperkingen binnen CIPU – en non-CIPU-eenheden zal gewaarborgd worden in de 

manier waarop ze R3 en vrije biedingen kunnen combineren. 

 

 

----------------------- 

 

                                                   

3 Standpunt ‘Elia consultation on the design proposals for the pilot project bid ladder’, FEBEG, 8 september 2016 


