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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)1632 betreffende het 

voorstel van de NV Elia System Operator met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van 

de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding ingevolge beslissing 

(B)xxxx van de CREG xx/xx/2017’. Deze raadpleging loopt tot 14 juni 2017. 

 

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

stakeholders de kans geeft 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. 

 

 

Opmerkingen en suggesties met betrekking tot de voorgestelde evoluties 

 

Algemene voorwaarden voor de deelname aan de regeling van het evenwicht van de Belgische 

regelzone 

 

De leveringspunten die het voorwerp uitmaken van een contract voor de strategische reserve mogen 

niet langer deelnemen aan de primaire, secundaire en tertiaire regeling. Deze voorwaarde is van 

toepassing op alle leveringspunten. Dus, niet enkel alleen op technische CIPU-eenheden, maar nu ook 

op niet-CIPU-eenheden. 

 

FEBEG steunt dit voorstel aangezien het niet alleen een gelijk speelveld creëert tussen de technische 

CIPU-eenheden en de niet-CIPU-eenheden maar ook het risico op een dubbele vergoeding voor de 

activering van vraagbeheer vermindert. 

 

Invoering van twee overgangsperiodes voor de primaire reserve 

 

Om de aanbieders van FCR voldoende tijd te geven voor de voorbereiding en implementatie – 

voornamelijk wat de organisatie van de controles betreft – heeft Elia twee overgangsperiodes voorzien: 

één voor de organisatie van de prekwalificatie en één voor de implementatie van de automatische 

verwerking van het testsignaal. 

 

FEBEG stelt het bijzonder op prijs – vanuit het perspectief van de rechtszekerheid - dat deze 

overgangsperiodes nu ook uitdrukkelijk worden opgenomen in de werkingsregels voor de compensatie 

van de kwartieronevenwichten. 

 

  

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (B)1632 

betreffende het voorstel van de NV Elia System Operator met betrekking tot de 

aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding ingevolge beslissing (B)xxxx van de 

CREG van xx/xx/2017’ 

Datum: 14 juni 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Verduidelijkingen over de controle van de activering van de primaire reserve 

 

FEBEG verwelkomt de verduidelijkingen over de controle van de activering van de primaire reserve, 

maar betreurt dat de penaliteiten niet werden bijgestuurd. FEBEG is van oordeel dat de penaliteiten 

niet rechtvaardig zijn in die zin dat de penaliteit niet hetzelfde is voor een marktdeelnemer die slechts 

één keer per maand een veiling wint en een marktdeelnemer die elke week de veiling wint. Volgens 

FEBEG is het eerlijker om de penaliteit te beperken tot de vergoeding die wordt betaald in de week dat 

de Elia een controle van de activering heeft uitgevoerd. 
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