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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)1605 betreffende het 

voorstel van de NV Elia System Operator over de werkingsregels van de markt voor de compensatie 

van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 mei 2017 en volledige 

inwerkingtreding op 1 juli 2017’. Deze raadpleging loopt tot 27 februari 2017. 

 

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 suggesties van FEBEG: zij zijn niet vertrouwelijk. 

 

 

Algemene opmerkingen en suggesties 

 

Correct prijssignaal 

 

FEBEG is bijzonder 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: 

 

 de vrije biedingen op de bid ladder zullen geactiveerd worden vóór 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).  

 

FEBEG beschouwt het daarom 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.  

 

  

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (B)1605 

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

van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke 

inwerkingtreding op 1 mei 2017 en volledige inwerkingtreding op 1 juli 2017’ 

Datum: 27 februari 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Secundaire markt 

 

FEBEG wenst uitdrukkelijk op te merken dat het de vraag van de CREG – zoals beschreven in paragraaf 

2.5.1. van de ontwerpbeslissing van de CREG - om de secundaire markt van de primaire, secundaire 

en tertiaire regelvermogens verder te ontwikkelen, voluit steunt. 

 

 

Punctuele opmerkingen en suggesties 

 

Titel 4, blz. 15 van de werkingsregels: ‘Inwerkingtreding en duur’ 

 

Deze paragraaf beschrijft, onder andere, de regels voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor 

het primaire regelvermogen. FEBEG betreurt dat de notie van een overgangsperiode voor de 

beschikbaarheidscontrole niet uitdrukkelijk is opgenomen: het zou de betrokken marktpartijen 

zekerheid en comfort bieden, mocht dit wel gebeuren. 

 

FEBEG stelt daarom de volgende aanpassing voor (in vet): 

 

‘De elementen voor inwerkingtreding vanaf 1 mei 2017 betreffen de opening van de markt van primaire 

reserve voor nieuwe technologieën, met inbegrip van de invoering van nieuwe mechanismen voor 

beschikbaarheidscontrole met inachtneming van een overgangsperiode voor de installaties die op dit 

ogenblik geprekwalificeerd zijn om primair regelvermogen te leveren en een harmonisering van de 

activatiecontrole die van toepassing zijn op de CIPU en niet-CIPU technische eenheden.’ 

 

Titel 7.2.1, blz. 31 van de werkingsregels: ‘Controle en penaliteiten’ 

 

In het kader van de raadpleging van Elia over de ‘Future FCR Design Note’ heeft FEBEG in zijn antwoord 

van 2 december 2016 reeds gereageerd op de penaliteiten. FEBEG betreurt dat geen rekening werd 

gehouden met zijn overwegingen en wenst dan ook dit knelpunt opnieuw onder de aandacht te 

brengen. 

 

FEBEG steunt het streven van de CREG om een gelijk speelveld te creëren tussen alle aanbieders van 

primair regelvermogen m.b.t. de penaliteiten voor activatiecontrole. De door Elia voorgestelde 

penaliteiten dreigen – binnen de huidige marktorganisatie – te leiden tot beduidend hogere penaliteiten 

dan nu het geval is: zelfs een kleine afwijking (alfa parameter lager dan 10-15 %) zou al leiden tot een 

penaliteit van 10 % van de FCR vergoeding. Elia geeft bovendien geen enkele verantwoording waarom 

de penaliteiten zouden moeten stijgen. 

 

FEBEG stelt daarom voor om de alfa parameter opnieuw in de formule in te voegen voor kleine 

afwijkingen. 

 

FEBEG wenst er bovendien op te wijzen dat het regime van de penaliteiten niet fair is: de penaliteit is 

immers gelinkt aan de FCR vergoeding en heeft daarom niet dezelfde impact op een speler die één 

keer per maand een veiling wint als op een speler die elke week een veiling wint. FEBEG stelt daarom 

voor om de penaliteit te beperken tot de vergoeding voor die week waarin Elia de activatiecontrole 

heeft uitgevoerd. 
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