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VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
doelstellingen vast die ELIA in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de 
marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 04.12.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.658E46@creg.be en/of 

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

CREG 
De heer Laurent JACQUET 
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: 

Brice Libert, +32 2 289 76 11, consult.658E46@creg.be 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 
2018 moet behalen in het kader van de stimulans 
voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, 
§1, 2) en §3 van de tariefmethodologie 

Artikel 24, §1, 2) en §3 van het Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de 
CREG van 18 december 2014 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie en de overeenkomst 
van 25 juni 2015 tussen de CREG en Elia over de modaliteiten voor 
de regulering met stimulansen voor Elia in de periode 2016-2019 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) legt hierna de 
doelstellingen vast die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie 
zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie. 

Naast de inleiding bevat deze ontwerpbeslissing vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
juridisch kader dat aan de grondslag ligt van deze ontwerpbeslissing. De relevante antecedenten en de 
publieke raadpleging worden respectievelijk in de hoofdstukken twee en drie besproken. Het vierde 
hoofdstuk gaat over de analyse van de CREG en het vijfde hoofdstuk herneemt de ontwerpbeslissing 
van de CREG over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen.  

Het directiecomité keurde deze ontwerpbeslissing goed op 9 november 2017. 

1. WETTELIJK KADER 

Artikel 24, §1, 2) en §3 van het Besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot 
vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de 
elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie (hierna "de tariefmethodologie") bepaalt het volgende: 

“§1. De bevordering van de marktintegratie door de netbeheerder geeft aanleiding tot de 
toekenning van drie stimulansen: 

(…) 

2) een toegekend bedrag voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde 
interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone, bepaald op basis van een 
berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder ten overstaan 
van 1 of meer vooraf bepaalde referentieniveaus, waarbij in hoofdzaak rekening wordt 
gehouden met die dagen dat de Belgische regelzone netto-invoerder is van elektrische 
stroom (verder onder § 3); 

(…) 

§3. Voor de tweede stimulans bedoeld in § 1, 2), gelden de volgende bepalingen: 

1) Het jaarlijks maximaal toe te kennen bedrag van deze stimulans bedraagt 
6.000.000,00 EUR; 

(…) 

3) in overleg met de netbeheerder legt de CREG jaarlijks de referentiewaarden vast voor de 
bedoelde capaciteit. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de realisatie van 
investeringen die deze capaciteit verhogen”. 

Artikel 23 van de tariefmethodologie bepaalt het volgende:  

“[...] Onverminderd de bepalingen van Art. 24 tot 28, bepaalt de CREG in samenspraak met 
de netbeheerder de rubrieken en/of projecten waarop deze stimulansenregeling van 
toepassing is. De finale modaliteiten ter bepaling van stimulansen, met name hun duur, 
berekeningswijze, wijze van controle, enz. worden in diezelfde overeenkomst bepaald. Deze 
overeenkomst wordt tussen de CREG en de netbeheerder gesloten voorafgaand aan de 
indiening van het tariefvoorstel en wordt op de website van de CREG gepubliceerd. In 
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voorkomend geval wordt het gevolg dat de CREG hieraan geeft, opgenomen in en 
bekendgemaakt via de tariefbeslissing.” 

Met toepassing van artikel 23 van de tariefmethodologie heeft de CREG op 25 juni 2015 een 
overeenkomst met Elia gesloten “over de modaliteiten voor de regulering door middel van stimulansen 
voor Elia in de periode 2016-2019” 1. Met betrekking tot de voormelde stimulans vermeldt deze 
overeenkomst meer bepaald het volgende:  

i. de methode voor de berekening van de gebruikte indicator; 

ii. dat voor het jaar 2016 het verband tussen de indicator en het bedrag van de stimulans 
het volgende is: het bedrag van de stimulans bedraagt 0 EUR als de indicator die berekend 
werd volgens de methode uit punt i. lager is dan of gelijk is aan 3.800 MW (= de minimale 
referentiewaarde) en bedraagt 6.000.000,00 EUR als de berekende indicator hoger is dan 
of gelijk is aan 4.400 MW (= maximale referentiewaarde). De bedragen van de 
stimulansen die overeenkomen met de tussenliggende behaalde waarden (cf. tussen 
3.800 en 4.400 MW) worden verkregen door middel van lineaire extrapolatie; 

iii. Voor de jaren 2017 tot 2019 zal de CREG later, na overleg met Elia, het verband tussen de 
indicator en het bedrag van de stimulans vastleggen. 

In haar beslissing 658E/39 van 22 december 2016 heeft de CREG beslist de doelen die Elia moet 
behalen te verhogen. Het bedrag van de stimulans voor 2017 bedraagt bijgevolg 0 EUR indien de 
berekende indicator lager is dan of gelijk is aan 4.100 MW en 6.000.000,00 EUR indien de berekende 
indicator hoger is dan of gelijk is aan 4.700 MW. Het bedrag van de stimulans voor de tussenliggende 
behaalde waarden (cf. tussen 4.100 en 4.700 MW) wordt verkregen door middel van lineaire 
interpolatie.  

Om de referentiewaarden voor de toekenning van deze stimulans voor 2018 vast te leggen heeft de 
CREG aan Elia eveneens gevraagd om haar vóór eind augustus 2017 een analyse over te maken van de 
resultaten die in het eerste halfjaar van 2017 werden behaald.   

2. ANTECEDENTEN 

Op 23 augustus 2017 heeft Elia de CREG haar analyse overgemaakt van de resultaten in de loop van 
het eerste halfjaar van 2017 behaald voor deze stimulans. Een niet-vertrouwelijke versie van die 
analyse is als bijlage bij deze ontwerpbeslissing gevoegd. 

Op 31 oktober 2017 hebben vertegenwoordigers van de CREG en van ELIA een overlegvergadering 
gehouden. 

Dezelfde dag heeft Elia aan de CREG een tussentijds tariefverslag overgemaakt over de berekening van 
de bereikte resultaten met het oog op de toekenning van stimulansen. Daarin zijn onder andere de 
resultaten opgenomen die Elia in de eerste drie kwartalen van 2017 heeft behaald voor de toekenning 
van deze stimulans evenals een raming van de resultaten die voor het hele jaar 2017 zullen worden 
behaald. 

  

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Diversen/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeNL.pdf 
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3. PUBLIEKE RAADPLEGING 

In overeenstemming met haar huishoudelijk reglement legt de CREG deze ontwerpbeslissing met alle 
nuttige documenten voor in een openbare raadpleging die loopt van 13 november tot en met 
4 december 2017. 

4. ANALYSE 

4.1. DE RESULTATEN BEHAALD IN 2016 

In 2016 bedroeg de gemeten waarde van de indicator 4.288 MW. Zoals de blauwe curve in de 
onderstaande figuur aantoont, dient er evenwel te worden benadrukt dat de waarde van de indicator, 
bij een maandelijkse meting, zeer hoog was in de loop van de drie laatste maanden van 2016: 
4.480 MW in oktober, 4.499 MW in november en 4.500 MW in december. 

Figuur 1: Maandelijks gemiddelde van de indicator 
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4.2. DE RESULTATEN BEHAALD IN 2017 

Aan de hand van de resultaten voor de toekenning van deze stimulans uit het eerste halfjaar van 2017 
die Elia op 23 augustus 2017 aan de CREG heeft overgemaakt, stelt de CREG vast dat de waarde van 
de indicator 4.344 MW bedraagt in de loop van het eerste halfjaar van 2017. De CREG stelt vast dat 
deze waarde hoger is dan de waarde voor het eerste halfjaar van 2016, namelijk 4.317 MW. 

Er dient te worden benadrukt dat de maandelijks gemeten waarde van de indicator net als gedurende 
de drie laatste maanden van 2016, opvallend hoog was in de eerste drie maanden van 2017: 4.451 MW 
in januari, 4.493 MW in februari en 4.450 MW in maart. 

Op basis van de behaalde resultaten voor de toekenning van deze stimulans tijdens de drie eerste 
kwartalen van 2017 en van de raming van Elia van de resultaten die in het laatste kwartaal van 2017 
zullen worden behaald, zoals opgenomen in het tussentijds verslag van Elia van 31 oktober 2017 over 
de berekening van de prestaties met het oog op de toekenning van stimulansen, legt de CREG de 
waarde van de verwachte indicator van Elia voor 2017 vast op 4.375 MW. De CREG stelt vast dat deze 
waarde gevoelig hoger ligt dan deze van 4.258 MW die Elia voor 2016 voorzag in haar “tussentijds 
verslag over de berekening van de prestaties met het oog op de toekenning van stimulansen” van 
31 oktober 2016. 

In vergelijking met 2016 stelt de CREG vast dat de maandelijkse waarde van de indicator opvallend 
hoger was gedurende de maanden augustus en september 2017 (cf. respectievelijk +506 en +600 MW). 

4.3. BIJKOMENDE OVERWEGINGEN 

4.3.1. De noodzaak om Elia een stimulans op het einde van het jaar te geven 

De CREG streeft ernaar dat ELIA in alle omstandigheden een financiële stimulans zou hebben om zoveel 
mogelijk beschikbare transmissiecapaciteit ter beschikking van de markt te stellen.  

Hoewel dat nog niet was vastgesteld op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar waren, 
had de CREG in haar beslissing van 22 december 2016 benadrukt dat er veel kans was dat Elia deze 
waarde van 4.400 MW in de toekomst zou overschrijden. Dan zou Elia geen financiële stimulans meer 
hebben om zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking van de markt te stellen, in het bijzonder tijdens 
de laatste weken van het jaar. Als we ervan uitgaan dat de maximale doelstelling slechts 4.400 MW 
was, dat de indicator over de elf eerste maanden van het jaar 4.500 MW bedroeg en dat het 
percentage van het aantal invoeruren in de loop van de eerste elf maanden van het jaar gelijk was aan 
het percentage dat in de laatste maand van het jaar werd vastgesteld, had Elia genoegen kunnen 
nemen met een indicator van 3.300 MW in de laatste maand van het jaar om toch te kunnen genieten 
van het maximale bedrag van de stimulans2. Aangezien het noodzakelijk is om over zoveel mogelijk 
invoercapaciteit tijdens de winterperiode te beschikken om bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid, achtte de CREG een dergelijke vaststelling in geen geval toelaatbaar.  

In het kader van de voorliggende ontwerpbeslissing stelt de CREG vast dat de maandelijks berekende 
waarde van de indicator tussen oktober 2016 en eind maart 2017 hoger is gebleven dan 4.400 MW. 
De facto is het zelfs nog meer dan in het kader van de vorige beslissing nodig om Elia op het einde van 
dit jaar te blijven stimuleren. 

De CREG stelt echter vast dat het niveau van de referentiewaarden inzake invoercapaciteit die 
bepalend zijn voor het bedrag van de stimulans dat aan Elia in 2017 zal worden toegekend voldoende 

                                                           

2 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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hoog is om te garanderen dat Elia een financiële stimulans blijft hebben om zoveel mogelijk 
beschikbare capaciteit aan de markt aan te bieden. 

 

4.4. CONCLUSIE 

Om voormelde redenen is de CREG van oordeel dat het voor 2018 noodzakelijk is om de 
referentiewaarden inzake invoercapaciteit die bepalend zijn voor het bedrag van de aan Elia 
toegekende stimulans op hetzelfde niveau als in 2017 te behouden. 

5. ONTWERPBESLISSING 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikels 12 en 23; 

Gelet op het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 van de CREG van 18 december 2014 tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 
transmissiefunctie, in het bijzonder artikel 24, §1, 2) en §3; 

Gelet op de overeenkomst van 25 juni 2015 tussen de CREG en Elia over de modaliteiten voor de 
regulering met stimulansen voor Elia in de periode 2016-2019; 

Gelet op de analyse van Elia dd. 23 augustus 2017 die de resultaten herneemt van het eerste halfjaar 
van 2017 voor de toekenning van die stimulans, evenals een bepaling van de effecten die werden 
bereikt of worden verwacht dankzij het gebruik van de vierde dwarsregeltransformator; 

Gelet op de analyse die voorafgaat; 

Beslist de CREG dat het bedrag van de stimulans voor 2017 0 (nul) EUR bedraagt indien de berekende 
indicator lager is dan of gelijk is aan 4.100 MW en 6.000.000,00 EUR bedraagt indien de berekende 
indicator hoger is dan of gelijk is aan 4.700 MW. Het bedrag van de stimulans voor de tussenliggende 
behaalde waarden (cf. tussen 4.100 en 4.700 MW) wordt verkregen door middel van lineaire 
interpolatie. 

Om de referentiewaarden voor de toekenning van deze stimulans voor 2019 vast te leggen vraagt de 
CREG aan Elia om haar vóór 31 augustus 2018 een analyse te bezorgen van de resultaten die in het 
eerste halfjaar van 2018 werden behaald. 

 
Het rapport over de max import stimulans dient onder meer de volgende elementen te bevatten:  

- Tijdreeks met de gerealiseerde waarden van de indicator 

- Overzicht van alle limiterende factoren, inclusief (indien van toepassing): 

• de waarde van de “external constraints” 

• interne CBCOs  

• cross-border CBCOs 
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• externe CBCOs 

• snijdingen 

- Overzicht van de verdeling van market corners: 

• Voor max BE import 

• Voor de effectieve BE import 

- Overzicht van de belangrijkste acties door Elia ondernomen om de impact van die 
limiterende factoren te verkleinen op niveau van 
methodologie/coordinatie/operationeel/investeringen…): 

• Op intern niveau  

• Op regionaal niveau  

Dit overzicht kan zich beperken tot de factoren die limiterend waren voor de effectieve 
import (in de likely market corner).  

- Een overzicht van de momenten waarop theoretisch gezien een conflict kan ontstaan 
tussen de maximalisatie van de effectieve import en een maximalisatie van de indicator. 

Bijgevoegd aan dit rapport wenst de CREG een Excel-bestand te ontvangen met de uurlijkse waarden 
van de Belgische max import met de bijhorende Net Posities van alle CWE zones en de bijhorende 
actieve constraints.  

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 



 

Niet-vertrouwelijk  9/9 

BIJLAGE 1 

Analyse overgemaakt door Elia op 23 augustus 2017 

 

 




































