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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt in deze beslissing, met toepassing van artikel 159, §1 van het Koninklijk Besluit 

van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 

transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: het technisch reglement)1, het 

voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: ELIA) betreffende de werkingsregels 

van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor gedeeltelijke 

inwerkingtreding op 1 oktober 2013 en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014. 

De CREG ontving dit voorstel van ELIA bij brief van 31 mei 2013. 

Het voorstel van ELIA bestaat uit de documenten toegevoegd bij de brief van 31 mei 2013. 

Deze documenten vormen een voorstel van “Werkingsregels van de markt voor de 

compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke inwerkingtreding in 2013 en 

volledige inwerkingtreding vanaf 1 januari 2014”, waaraan vier bijlagen worden toegevoegd 

die de wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige regels in vier thema’s verdelen, 

met name: 

 de invoering van de contractualisering op korte termijn van de primaire en secundaire 

reserves voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014, 

 de modaliteiten in verband met de tertiaire reserve aangeboden door de productie-

eenheden vanaf 1 januari 2014, 

 de invoering van de mogelijkheid om de tertiaire reserve dynamisch profiel te 

contractualiseren vanaf 1 januari 2014, 

 de verlenging van de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC-netting, 

vanaf 1 oktober 2013. 

ELIA heeft tevens een verslag toegevoegd betreffende de deelname van de Belgische 

regelzone aan de IGCC na zeven maanden deelname (oktober 2012 – april 2013). Dit 

verslag maakt geen deel uit van het voorstel. 

 

                                            
1
 Onder voorbehoud van wat hieronder in Deel I uiteengezet is. 
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De onderhavige beslissing bestaat uit vier delen. Het eerste deel vat het wettelijke kader 

samen en het tweede deel behandelt de voorafgaande raadpleging. Het derde deel geeft 

een analyse van het voorstel weer en het vierde deel omvat de eigenlijke beslissing. 

De begeleidende brief van ELIA van 31 mei 2013 alsook het voorstel van ELIA en het 

verslag over de deelname aan de IGCC die bij deze begeleidende brief werden gevoegd, 

worden bij onderhavige beslissing gevoegd. 

Op 4 juli 2013 keurde het Directiecomité van de CREG de onderhavige beslissing goed. 
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I.  WETTELIJK KADER 

1. Artikel 37(6), b) van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en tot intrekking van de richtlijn 2003/54/EG (hierna: richtlijn 2009/72), dat op 3 

maart 2011 had moeten omgezet zijn, bepaalt: 

“de regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan 

de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het 

berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van 

balanceringsdiensten, die zo economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende 

stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input en output op 

elkaar af te stemmen. De balanceringsdiensten worden op billijke en niet-

discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria.” 

2. Volgens artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: elektriciteitswet) stelt de Koning, na advies van de CREG en in 

overleg met de netbeheerder, een technisch reglement op voor het beheer van het 

transmissienet en de toegang ertoe. Krachtens deze bepaling bepaalt het technisch 

reglement inzonderheid: 

“1° de technische minimumeisen voor de aansluiting op het transmissienet van 

productie-installaties, distributienetten, uitrusting van direct aangesloten afnemers, 

koppellijnencircuits en directe lijnen, de aansluitingstermijnen evenals de technische 

modaliteiten die de netbeheerder toelaten toegang te hebben tot de installaties van 

de gebruikers en maatregelen te nemen of te laten nemen met betrekking hiertoe 

indien de veiligheid of de technische betrouwbaarheid van het net dit vereist, alsook 

de termijnen voor aansluiting; 

2° de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch 

beheer van de elektriciteitsstromen en bij de maatregelen die hij dient te treffen om 

het hoofd te bieden aan problemen van overbelasting, technische mankementen en 

defecten van productie-eenheden; 

3° in voorkomend geval, de prioriteit die in de mate van het mogelijke, rekening 

houdend met de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, moet worden gegeven 

aan de productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, of 

aan eenheden van warmtekrachtkoppeling; 
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4° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten; 

5° de gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder, de gegevens van het 

ontwikkelingsplan inbegrepen, moeten verstrekken; 

6° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders 

van andere elektriciteitsnetten waaraan het transmissienet is gekoppeld, teneinde 

een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de 

interoperabiliteit van het koppelnet te waarborgen; 

7° de bepalingen op het gebied van informatie of van voorafgaande goedkeuring door 

de commissie van operationele regels, algemene voorwaarden, type-

overeenkomsten, formulieren of procedures toepasbaar op de netbeheerder en, in 

voorkomend geval, op de gebruikers.” 

3. Op grond van artikel 11 van de elektriciteitswet werd het Koninklijk Besluit van 19 

december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet 

van elektriciteit en de toegang ertoe, genomen. 

4. Artikel 159, §1, van het technisch reglement bepaalt dat, op voorstel van de 

netbeheerder, de werkingsregels van de markt bestemd voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten worden goedgekeurd door de CREG en gepubliceerd door de 

netbeheerder. 

5. Artikel 2 van het technisch reglement bepaalt dat de netbeheerder de taken en 

verplichtingen uitvoert die hij dient uit te voeren krachtens de elektriciteitswet teneinde de 

elektriciteitsuitwisselingen tussen de verschillende op het net aangesloten personen te 

behouden en te ontwikkelen en de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het 

net te bewaken, te handhaven dan wel te herstellen. 

6. Artikel 3, §1, van het technisch reglement bepaalt dat de netbeheerder het technisch 

beheer van de elektriciteitsstromen op het transmissienet organiseert en zijn taken 

waarneemt teneinde met de hem ter beschikking staande middelen een permanent 

evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit te bewaken, te handhaven dan wel 

te herstellen overeenkomstig artikel 8 van de elektriciteitswet. De netbeheerder waakt over 

de compensatie van het globaal onevenwicht van de regelzone, dat voortvloeit uit de 

eventuele individuele onevenwichten van de verschillende toegangsverantwoordelijken. 
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7. Krachtens artikel 8 van het technisch reglement moet de netbeheerder zich onthouden 

van elke discriminatie tussen netgebruikers, toegangsverantwoordelijken, leveranciers van 

ondersteunende diensten of tussen elk andere persoon die op een of andere manier met het 

net verbonden is in het kader van zijn taken en verplichtingen of uitgevoerde diensten. 

8. Krachtens artikel 157, §2, van het technisch reglement bewaakt, handhaaft dan wel 

herstelt de netbeheerder op elk moment het evenwicht tussen aanbod en vraag van 

elektrisch vermogen in de regelzone, onder meer veroorzaakt door de eventuele individuele 

onevenwichten van de verschillende toegangsverantwoordelijken. Ten dien einde schakelt 

de netbeheerder tijdens de uitbating van het net, in volgorde de hem ter beschikking zijnde 

middelen in, met name: 

1° de activering van de primaire regeling van de frequentie overeenkomstig de bepaling 

bedoeld in Hoofdstuk XIII van Titel IV; 

2° de secundaire regeling van het evenwicht in de regelzone overeenkomstig de bepalingen 

bedoeld in Hoofdstuk XIII van Titel IV; 

3° het vermogen ter beschikking gesteld door de producenten conform art. 159, §2; en 

4° de aanpassingen aan de dagelijkse toegangsprogramma's van belastingen die door de 

toegangsverantwoordelijken aan de netbeheerder worden aangeboden. 

§3 van ditzelfde artikel voegt eraan toe dat indien de modaliteiten, bedoeld in §2, niet 

volstaan om tot het herstel te leiden van het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van 

actief vermogen in de regelzone, de netbeheerder opdraagt om het tertiaire 

reservevermogen dat door derden ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig de 

bepalingen bedoeld in Hoofdstuk XIII van Titel IV, te activeren. 

9. Artikel 158 van het technisch reglement bepaalt dat de netbeheerder de hem ter 

beschikking staande middelen activeert overeenkomstig artikel 157, § 2, met name volgens 

het criterium van de laagste prijs. 

10. Krachtens artikel 159, §2, van het technisch reglement houden alle producenten van de 

regelzone waarvan het nominale vermogen voor de toegang tot het net hoger of gelijk is aan 

75 MW hun beschikbare vermogen ter beschikking van de netbeheerder overeenkomstig 

artikelen 222 en 223. De inschrijving voor dit reservevermogen gaat vergezeld met een 

prijsofferte. De producenten waarvan het nominale vermogen voor de toegang tot het net 

lager is dan 75 MW, alsook de producenten actief in een andere regelzone voor zover de 

operationele regels tussen de betrokken regelzones het toelaten, kunnen eveneens, 
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overeenkomstig door de netbeheerder bepaalde objectieve en transparante modaliteiten, 

hun beschikbaar kwartiervermogen ter beschikking stellen. 

11. Hoofdstuk XIII van Titel IV van het technisch reglement heeft betrekking op de 

ondersteunende diensten. 

Artikel 233 van het technisch reglement bepaalt dat de netbeheerder het primair, secundair 

en tertiair reservevermogen dat bijdraagt tot het waarborgen van de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net in de regelzone evalueert en bepaalt. Hij deelt 

zijn evaluatiemethode en het resultaat aan de commissie mee ter goedkeuring. 

Artikel 243 van het technisch reglement bepaalt in §1 dat de netbeheerder het 

reservevermogen voor de secundaire regeling koopt via een mededingingsprocedure en/of 

aanbesteding. De netbeheerder bepaalt de technische specificaties betreffende de 

terbeschikkingstelling en de levering van dit vermogen. §2 van dit artikel bepaalt dat de 

leverancier van deze dienst het secundaire reservevermogen activeert op aanvraag van de 

netbeheerder. 

Krachtens artikel 249, §1, van het technisch reglement koopt de netbeheerder het 

reservevermogen voor de tertiaire regeling via een mededingingsprocedure en/of 

aanbesteding. De netbeheerder bepaalt de technische specificaties betreffende de 

terbeschikkingstelling en de levering van dit vermogen. §2 van dit artikel bepaalt dat de 

leverancier van deze dienst het tertiaire reservevermogen activeert op aanvraag van de 

netbeheerder. 

Tot slot bepaalt artikel 256 van het technisch reglement dat de netbeheerder de middelen 

waarover hij beschikt, aanwendt overeenkomstig het technisch reglement, teneinde de 

afwijkingen tussen het daadwerkelijk uitgewisseld actief vermogen en het geprogrammeerd 

actief vermogen met de buitenlandse regelzones te beperken. Deze afwijkingen worden 

eveneens kwartieronevenwichten genoemd. 

12. Krachtens artikel 159, §4, van het technisch reglement publiceert de netbeheerder ten 

minste elke dag de prijzen voor de onevenwichten van de voorgaande dag. 

Artikel 244, §1, van het technisch reglement stelt dat de netbeheerder, overeenkomstig 

artikel 26, de benodigde hoeveelheden alsmede de technische specificaties betreffende de 
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beschikbaarheid en levering van actief vermogen aan het net voor de secundaire regeling 

bepaalt en publiceert. 

Artikel 250, §1, van het technisch reglement voegt eraan toe dat de netbeheerder, 

overeenkomstig artikel 26, de benodigde hoeveelheden alsmede de technische specificaties 

betreffende de beschikbaarheid en levering van actief vermogen aan het net voor de tertiaire 

regeling bepaalt en publiceert. 

13. Rekening houdende met richtlijn 2009/72 die op 3 september 2009 in werking is 

getreden en de versterkte bevoegdheden die ze toekent aan de nationale regelgevende 

instanties waaronder het vastleggen en/of de goedkeuring van de voorwaarden voor 

aansluiting op en toegang tot de nationale netten, maakt de CREG voorbehoud bij de 

formele juridische geldigheid van het technisch reglement dat werd aangenomen op advies 

van de CREG. 
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II. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

 

14. Overeenkomstig artikel 23, § 2bis, van de elektriciteitswet, moeten de elektriciteits-

ondernemingen de mogelijkheid hebben om, vooraleer een beslissing die hen betreft wordt 

genomen, hun opmerkingen te laten gelden; dit principe moet nader worden omschreven in 

het huishoudelijk reglement van de CREG (hierna: het “HHR”). 

Teneinde een evenwicht te vinden tussen de mogelijkheid voor de elektriciteits-

ondernemingen om hun standpunt te doen gelden en de doeltreffendheid van de CREG in 

het kader van de verwezenlijking van haar taken, voorziet het HHR uitzonderingen op de 

verplichting tot raadpleging, en onder andere de volgende uitzondering: het directiecomité 

kan oordelen dat het niet meer nodig is om het ontwerp van beslissing aan een raadpleging 

te onderwerpen indien de betrokken elektriciteitsondernemingen de kans hebben gehad om 

hun standpunt op een doeltreffende manier in een vroeger stadium van de procedure te laten 

gelden (art. 8, § 1, 3de lid, HHR). 

Wat betreft de wijzigingen aan de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten blijkt dat de essentie van het voorstel van ELIA in het kader van een 

ad hoc werkgroep “Balancing” van de Users’ Group van ELIA met de betrokken 

ondernemingen werd besproken. Het gaat hier strikt genomen niet om een raadpleging, 

maar wel om overlegvergaderingen in het kader waarvan de geïnteresseerde personen hun 

standpunt vrij kunnen uiten. Dit standpunt wordt opgenomen in een proces-verbaal van de 

vergadering dat later wordt goedgekeurd. Men kan dus oordelen dat, op grond van deze 

raadpleging, de betrokken elektriciteitsondernemingen die aanwezig waren of werden 

uitgenodigd, hun standpunt op een doeltreffende manier hebben kunnen laten gelden. 

Wanneer de CREG niet zelf het initiatief van de raadpleging heeft genomen, moet het 

Directiecomité overeenkomstig het HHR zich ervan vergewissen dat alle documenten en 

inlichtingen hieromtrent aan de CREG werden overgemaakt. In dit opzicht verwees ELIA 

naar de inhoud van haar website, waaruit blijkt dat alle stukken met betrekking tot de 

overlegvergaderingen die hebben plaatsgevonden (agenda; aanwezigheden; 

ondersteunende documenten bij de presentaties; verslag van de gesprekken), effectief op de 

website beschikbaar zijn. 
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Overeenkomstig het HHR blijkt hieruit dat een raadpleging van de betrokken 

elektriciteitsondernemingen omtrent de onderhavige beslissing niet meer nodig was. 

 

III. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

III.1. Voorafgaande opmerkingen en voorbe-

houden 

15. De CREG verheugt zich over de manier waarop ELIA de raadpleging met betrekking tot 

de evolutie van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten tijdens het eerste semester van 2013 binnen haar Users’ Group en in 

het kader van bijkomende vergaderingen heeft geleid. Bovendien heeft zij akte genomen van 

de positieve opmerkingen over deze handelswijze geuit door meerdere marktspelers. 

De CREG benadrukt dat het belangrijk is om de raadpleging vanaf heden te vervolgen 

teneinde de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten verder te laten evolueren, onder andere in het kader van het bid 

ladder-platform van ELIA dat momenteel wordt ontwikkeld. 

16. In overeenstemming met wat in Deel I “Wettelijk kader” werd aangehaald, herhaalt de 

CREG dat er over de regels die ELIA had voorgesteld en die door de CREG werden 

goedgekeurd, zowel in de beslissing over de reservevolumes voor 20142 als in onderhavige 

beslissing, niet meer kan worden onderhandeld en dat ze ook niet kunnen worden gewijzigd 

door een andere administratieve overheid, aangezien ze voorwerp uitmaakten van een 

beslissing van de CREG. 

17. Deze beslissing heeft, overeenkomstig artikel 159, §1, van het technisch reglement, 

enkel betrekking op het voorstel van werkingsregels van de markt bestemd voor de in de 

inleiding vermelde compensatie van de kwartieronevenwichten en vormt op geen enkele 

manier een expliciete of impliciete goedkeuring van de overeenkomsten waarnaar in het 

voorstel van ELIA wordt verwezen. ELIA dient zo nodig deze overeenkomsten in 

overeenstemming te brengen met de marktregels die de onderhavige beslissing inhoudt. 

                                            
2
 Beslissing (B)130626-CDC-1248 van de CREG van 26 juni 2013. 
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Zo spreekt het onderhavige voorstel zich ook niet uit over de tariefaspecten. 

III.2. In overweging genomen beoordelings-

elementen 

18. Op grond van de wetteksten weergegeven in deel I werden een aantal 

beoordelingselementen in overweging genomen voor het uitwerken van deze beslissing. 

Deze beoordelingselementen worden hierna ontleed. 

19. Het mechanisme voor de compensatie van kwartieronevenwichten is voor de 

netbeheerder een belangrijk middel om het evenwicht van de Belgische regelzone te 

verzekeren. De regeling van het evenwicht van de regelzones is voor ENTSO-E een 

belangrijke schakel voor de veiligheid van het hele elektriciteitsnet in continentaal Europa. 

Het is dus uiterst belangrijk dat het mechanisme voor de compensatie van de onevenwichten 

in de regelzone de netbeheerder de middelen biedt om de veiligheid, de betrouwbaarheid en 

de efficiëntie van het net te behouden dan wel te herstellen. 

20. Het mechanisme voor de compensatie van de kwartieronevenwichten vormt een 

belangrijk element voor de werking van de Belgische elektriciteitsmarkt. Het is dus van 

essentieel belang om rekening te houden met de structuur en de opbouw van de markt 

waarop het beroep doet. Zo moet het rekening houden met de volgende elementen: 

 het aantal lokale producenten dat diensten voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten kan aanbieden, is beperkt, 

 om nieuwe marktspelers aan te trekken die in staat zijn op de Belgische markt 

diensten voor de compensatie van de kwartieronevenwichten aan te bieden, dient 

een evenwicht gevonden te worden tussen een redelijke vergoeding van deze 

diensten en een regulering van de aanbiedingen, die gezien de beperkte 

mededinging noodzakelijk is. 

21. Zo is het belangrijk dat het mechanisme voldoende flexibel is om de deelneming toe te 

laten van een zo groot mogelijk aantal spelers op de markt van de levering van diensten 

bestemd voor de compensatie van de kwartieronevenwichten. Met het oog hierop mag de 

structuur van het mechanisme niet de deur sluiten voor toekomstige evoluties die het 

mogelijk maken deze richting uit te gaan. 
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22. Verder is het ook noodzakelijk dat het mechanisme een adequate transparantie biedt op 

het vlak van de aanbiedingen en hun activering. Deze transparantie brengt een merkbare 

zichtbaarheid mee in termen van informatie aan de marktspelers over de aanbiedingen met 

betrekking tot de compensatie van de kwartieronevenwichten en draagt er aldus toe bij om 

potentieel abusief gedrag te ontmoedigen. 

Bovendien is het belangrijk dat het mechanisme de producenten die wensen deel te nemen 

aan de levering van diensten voor de compensatie van de kwartieronevenwichten duidelijke 

signalen geeft met betrekking tot de kosten en inkomsten die zij van hun deelneming aan 

deze diensten kunnen verwachten. 

23. Omwille van de reservevolumes waarover ELIA beschikt, zou het echter gevaarlijk zijn 

mochten de toegangsverantwoordelijken (Acces Responsible Parties, hierna: ARP) de 

compensatie van de kwartieronevenwichten in België kunnen beschouwen als een 

hulpmiddel dat hen ter beschikking staat om hun verplichting tot evenwicht na te komen. Het 

mechanisme voor de compensatie van de kwartieronevenwichten moet onder de huidige 

omstandigheden een hulpmiddel blijven dat ter beschikking van de TNB wordt gesteld om 

het evenwicht van de Belgische regelzone te verzekeren en het is belangrijk dat het een 

hulpmiddel als laatste toevlucht voor de ARP in onevenwicht blijft. Het mechanisme moet 

gebaseerd zijn op de marktregels en tevens toch zoveel mogelijk gaming door arbitrage met 

de spotmarkt of met de intraday markt voorkomen. 

Dit aspect wordt hoofdzakelijk verzekerd via het tarief voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten. De goedkeuring ervan hoort bij de goedkeuring van de tarieven van 

de netbeheerder en valt buiten het kader van deze beslissing. 

24. Bovendien moeten het mechanisme voor de compensatie van de kwartieronevenwichten 

en het eraan verbonden tarief een minimalisering van de kosten voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten voor de ARP beogen en hen toereikende prijssignalen geven op 

kritieke momenten. 

25. Tot slot is het van primordiaal belang dat het mechanisme voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten geen hinderpaal vormt voor de oprichting van een centraal West-

Europese regionale markt. De integratie van de nationale markten is immers noodzakelijk om 

tot mededinging op nationaal niveau te komen. Het is dus belangrijk dat het mechanisme 

voor de compensatie van de kwartieronevenwichten zonder al te grote moeilijkheden met die 

van de buurlanden kan geïntegreerd worden. 



 13/30 

III.3. Beschrijving van de voorgestelde 

evoluties 

26. Zoals aangegeven in de inleiding heeft ELIA de voorgestelde evoluties onderverdeeld in 

vier thema’s. Deze onderverdeling werd hieronder behouden teneinde de evoluties 

betreffende de regels in het voorstel van ELIA te beschrijven. 

III.3.1. Thema 1 – Invoering van de contractualisering op korte 

termijn van de primaire en secundaire reserves voor het jaar 2014 

27. Voor 2014 in het bijzonder stelt ELIA voor dat de nood aan primaire en secundaire 

reserve deels wordt gedekt door kortetermijnproducten, met andere woorden door producten 

waarvan de maturiteit maximum één maand bedraagt. 

Voor 2014 in het bijzonder zullen de jaarlijkse offerteaanvragen worden aangevuld met 

offerteaanvragen op kortere termijn teneinde de kortetermijnproducten te reserveren. De 

offerteaanvragen betreffende een periode “P” zullen ten vroegste in het begin van de periode 

“P-1” worden georganiseerd. 

Het beoogde volume aan kortetermijnproducten ligt binnen een schijf van 20 tot 30 % van de 

som van het totale volume van de secundaire reserve en van het volume van het product 

“symmetrisch 100 mHz” van de primaire reserve. Het volume dat uiteindelijk wordt gedekt 

door de kortetermijnproducten zal worden bepaald door de opeenvolgende resultaten van de 

jaarlijkse offerteaanvragen en de korte termijn offerteaanvragen. 

28. De selectie van de regelvermogens gebeurt op een economische basis, in het kader van 

een gezamenlijke optimalisering van de selectie van de offertes voor de primaire regeling en 

de secundaire regeling, aangezien deze offertes onderling verbonden kunnen zijn. 

De jaarlijkse selectie heeft als doel de totale reserveringskosten voor het primaire en 

secundaire regelvermogen dat jaarlijks wordt aangekocht, te minimaliseren, rekening 

houdend met de beperkingen van de offertes van een mogelijke leverancier, en met de 

mogelijkheid om de offertes al dan niet op te delen, alsook met het beoogde volume dat door 

de kortetermijnproducten moet worden gedekt, en met de minimale behoeften goedgekeurd 

door de CREG in haar beslissing 12483. 

                                            
3
 Beslissing van de CREG (B)130626-CDC-1248 van 26 juni 2013 over de vraag tot goedkeuring van de 

evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2014. 
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29. Op het vlak van monitoring van de korte termijn offerteaanvraag voorziet ELIA om een 

deel aan het monitoringverslag toe te voegen en de gegevens die maandelijks aan de CREG 

worden overgemaakt, aan te vullen. Ze voorziet om het volume gecontracteerd via korte 

termijn offerteaanvragen per ARP en per soort product toe te voegen, alsook de gemiddelde 

prijs gecontracteerd via de korte termijn offerteaanvragen per ARP en per soort product. 

Daarnaast voorziet ELIA tevens om de gegevens betreffende de details van de offertes over 

te maken aan de CREG. 

30. De mogelijke verlenging van dergelijke kortetermijnproducten en korte termijn 

offerteaanvragen voor de reservevolumes die na 2014 moeten worden geleverd, zal 

desgevallend het voorwerp uitmaken van een nieuw voorstel. 

31. Deze evolutie naar kortetermijnproducten werd tijdens het eerste trimester van 2013 op 

initiatief van de FOD Economie onderworpen aan diepgaande raadplegingen tussen de 

CREG, de producenten, het kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en ELIA. 

III.3.2. Thema 2 – Modaliteiten in verband met de tertiaire reserve 

gebaseerd op de productie, vanaf 1 januari 2014 

32. Het tweede thema heeft betrekking op een evolutie van de regels betreffende de 

tertiaire reserve productie (hierna “R3-productie”), met andere woorden de gereserveerde 

tertiaire reserve die overeenkomt met een stijging van de productie van een 

toegangsverantwoordelijke. Het voorstel omvat voornamelijk een evolutie van de huidige 

regels op basis van de volgende principes: 

 Wat betreft de reservering naar aanleiding van de jaarlijkse offerteaanvraag gebeurt 

de selectie van de offertes voor R3-productie door ze te laten concurreren met de 

offertes voor de tertiaire reserve dynamisch profiel (zie thema 3). 

 De offertes voor de activering worden per eenheid gemaakt. De prijs van deze 

offertes is vrij en wordt vergoed volgens een “pay as bid”-systeem. Deze prijs kan in 

intraday worden herbepaald tot één uur voor de reële tijd. 

 Er wordt een secundaire uitwisselingsmarkt voor R3-productie opgericht teneinde de 

leveranciers toe te laten hun contractuele verbintenissen verder na te leven in geval 

van verlies of onderhoud van een eenheid en om een optimaal economisch gebruik 

van de beschikbare middelen voor de levering van reserves tot in D-1 te bevorderen. 
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 Een nieuw systeem dat de naleving van de contractuele beschikbaarheid aanmoedigt 

en de standaard uitwisselingen op de secundaire markt vergemakkelijkt, wordt 

ingevoerd in het boetemechanisme in geval van onbeschikbaarheid dat wordt 

toegepast op de leveranciers van tertiaire reserve productie. De controle geschiedt ex 

post per kwartier. Er wordt op gelet dat de volumes van de offertes in D-1 minstens 

gelijk zijn aan de contractuele volumes, rekening houdend met de transfers via de 

secundaire markt. Indien dit niet het geval is, wordt per kwartier en per ontbrekende 

MW een sanctie opgelegd. De maandelijkse en jaarlijkse totale bedragen zijn echter 

begrensd. 

III.3.3. Thema 3 – Invoering van de mogelijkheid om de tertiaire 

reserve dynamisch profiel te contractualiseren, vanaf 1 januari 2014 

33. Het derde thema voert een nieuw soort tertiaire reserve in: het dynamisch profiel 

(hierna “R3 DP”). Dit nieuwe product werd ontwikkeld teneinde de flexibiliteit van de vraag 

beter uit te baten, met inbegrip van de flexibiliteit in verband met verminderingen van 

belastingen aangesloten op het transmissienet, het lokale transmissienet, het regionale 

transmissienet of het distributienet. Dit product staat ook open voor andere bronnen van 

flexibiliteit, zoals injecties. 

Het product R3 DP wordt bepaald door een aantal vaste parameters, met name het 

maximum aantal activeringen per jaar, de maximale duur van een activering en de minimale 

duur tussen twee opeenvolgende activeringen. Deze parameters worden vastgelegd in de 

voorwaarden van de offerteaanvragen. 

34. De reserveringsoffertes vinden jaarlijks plaats en kunnen worden gespecificeerd met 

een bepaalde flexibiliteitsgraad: het verschil tussen peak en off peak, al dan niet opsplitsbare 

offerte, beperkingen eigen aan de offerte of verplichtingen die verschillende offertes met 

elkaar verbinden. 

De aanvaarding van een offerte door ELIA is onderworpen aan de expliciete goedkeuring en 

zonder voorbehoud van prekwalificatie gegeven door de beheerders van de netten waarop 

de injecties of afnamen waarvan het profiel in aanmerking komt voor een afstemming, zijn 

aangesloten. 

De selectie van de offertes door ELIA op het niveau van de reservering gebeurt door de 

offertes voor R3-productie te laten concurreren met de offertes voor R3 DP. Deze selectie 

vindt zo plaats dat het geselecteerde volume het vereiste volume vastgelegd in de beslissing 
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over de volumes4 dekt tegen een zo laag mogelijk globale prijs, rekening houdend met de 

reserveringsvoorwaarden van toepassing op de offertes en de resultaten van de 

prekwalificatieprocedure bij de betrokken netbeheerders. 

De reservering van de geselecteerde offertes wordt vergoed volgens een systeem van “pay 

as bid”. 

De beschikbaarheid wordt ex post per kwartier gecontroleerd op basis van de gegevens 

overgemaakt door de betrokken netbeheerders. De controles hebben als doel na te gaan of 

het ter beschikking gestelde vermogen minstens gelijk is aan het gecontracteerde volume. 

Het ter beschikking gestelde vermogen is gelijk aan het verschil tussen het gemeten 

vermogen en een minimumgrens die de activering niet mag overschrijden (geval van een 

afname, op een coherente manier aan te passen voor een injectie). 

Indien het vermogen dat ter beschikking wordt gesteld, niet conform is, wordt een 

aansporende sanctie opgelegd. De maximale jaarlijkse sanctie (zonder onderscheid te 

maken tussen reservering en activering) is beperkt tot de jaarlijkse totale inkomsten. 

35. De activering van de offerte van een leverancier van R3 DP gebeurt steeds voor het 

totale vermogen gecontracteerd door de leverancier. Ze vindt steeds plaats in de richting van 

een stijging van de injectie of een daling van de afname. Ze wordt niet vergoed. 

36. In het kader van de controle van de activering wordt nagegaan of het vermogen 

geactiveerd door de leverancier minstens gelijk is aan het gecontracteerde vermogen, 

rekening houdend met de tijd toegekend voor de activering. De controle wordt uitgevoerd op 

basis van de gegevens overgemaakt door de betrokken netbeheerders. Het vermogen 

geactiveerd door de leverancier wordt gedefinieerd als zijnde het verschil tussen een 

referentievermogen en het gemeten vermogen. Het referentievermogen komt overeen met 

het gemiddelde van het gemeten vermogen tijdens het afgelopen kwartier. 

Indien het gemeten vermogen niet conform is, wordt per ontbrekende MW een 

activeringssanctie opgelegd die overeenkomt met de reserveringsprijs per MW en per 

                                            
4
 Voor 2014 werden de volumes vastgelegd op 400 MW voor het geheel van de twee producten R3-

productie en et R3 DP, met maximum 400 MW aan R3-productie en maximum 50 MW aan R3 DP. Dit 
maximum van 50 MW wordt herleid tot 45 MW indien ELIA slechts met twee leveranciers van R3 DP 
een contract afsluit en tot 40 MW indien ELIA slechts met een leverancier van R3 DP een contract 
afsluit. Zie beslissing (B)130626-CDC-1248 van de CREG van 26 juni 2013 over de vraag tot 
goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, secundair en tertiair 
reservevermogen voor 2014. 
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mogelijke activering. Indien ELIA vaststelt dat de activeringen systematisch niet conform zijn, 

kan de leverancier uit de R3 DP-dienst worden gesloten totdat hij opnieuw aantoont dat hij 

deze dienst overeenkomstig de contractuele bepalingen kan aanbieden. Tijdens de 

uitsluitingsperiode wordt de leverancier van R3 DP niet vergoed voor de reservering. 

37. Het aantal jaarlijkse activeringen van R3 DP is beperkt, net als het aantal activeringen 

van de tertiaire reserve op de onderbreekbare afnamen (hierna “R3 ICH”). 

III.3.4. Thema 4 – Verlenging van de IGCC-netting voor onbepaalde 

duur, vanaf 30 september 2013 

38. De Grid Control Cooperation (hierna “GCC”) is een samenwerkingsverband tussen 

Duitse TNB’s. Ze heeft als doel de levering en de activering van de automatische secundaire 

regeling te optimaliseren. Ze is gebaseerd op de vaststelling dat de regelingen van de 

verschillende Duitse regelzones vaak in tegengestelde richtingen werken. Ze streeft ernaar 

de inzet van de reserves die in tegengestelde richting werken tussen deze regelzones uit te 

vlakken op voorwaarde dat de vermogensstromen die eruit voortvloeien de toegang tot het 

net niet belemmeren en de veiligheid van het net niet in gevaar brengen. 

De GCC bestaat uit vier modules. De eerste module heeft betrekking op de vermindering van 

de inzet van reserve in tegengestelde richtingen. 

De promotoren van het GCC-project hebben besloten om aan andere regelzones de 

mogelijkheid te bieden deel te nemen aan module 1, gekend onder de naam International 

Grid Control Cooperation (hierna “IGCC”).  

In eerste instantie ging de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC gepaard met 

een testperiode van een jaar beginnend op 1 oktober 2012. De CREG heeft de voorstellen 

van ELIA betreffende deze deelname goedgekeurd in haar beslissing 11885 voor de periode 

van 1 oktober 2012 tot 31 december 2012 en in haar beslissing 12146 voor de periode van 

1 januari 2013 tot 30 september 2013. 

39. In het onderhavige voorstel stelt ELIA voor om de deelname van de Belgische 

                                            
5
 Beslissing (B)120906-CDC-1188 van de CREG van 6 september 2012 over “het voorstel van de 

NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor 
de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, met uitwerking vanaf 1 oktober 2012” 
6
 Beslissing (B)121213-CDC-1214 van de CREG van 13 december over “het voorstel van de NV ELIA 

SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de 
compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 1 januari 2013; voor een periode tot 
30 september 2013” 
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regelzone aan de IGCC na de testperiode van één jaar voor onbepaalde tijd te verlengen. 

Daarnaast verduidelijkt zij ook dat een nieuw optimaliseringsmodule die momenteel wordt 

getest, in de komende maanden zal worden aangewend. Deze evoluties hebben betrekking 

op een verhoudingsgewijze verdeling tussen TenneT NL en ELIA van de capaciteit op de 

grens tussen Nederland en Duitsland alsook op de mogelijkheid tot vermindering van de 

inzet van reserve in tegengestelde richtingen door TenneT NL en ELIA wanneer er geen 

capaciteit is op de grens tussen Nederland en Duitsland. 

40. ELIA voegt bij haar voorstel een verslag toe over de werking van de IGCC in België 

voor de periode van 1 oktober 2012 tot 30 april 2013.  

 

III.4. Toepassing van het wettelijk kader en 

van de beoordelingselementen op het 

voorstel 

41. Aangezien de basis van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten die momenteel van toepassing zijn, werd goedgekeurd in het kader 

van vroegere beslissingen van de CREG, richt de onderhavige analyse zich op de evoluties 

van deze regels overeenkomstig de vier thema’s die hierboven werden beschreven. 

III.4.1. Thema 1 – Invoering van de contractualisering op korte 

termijn van de primaire en secundaire reserves voor het jaar 2014 

42. In de loop van het eerste semester van 2012 hebben gesprekken plaatsgevonden 

tussen de CREG, de Directie Energie van de FOD Economie, Elia en de producenten. 

In het kader van deze gesprekken hebben de producenten verklaard dat de jaarlijks 

georganiseerde veilingen het systeem benadelen, hoofdzakelijk om twee redenen. Enerzijds 

zijn de jaarlijkse veilingen die in mei-juni van het vorige jaar hebben plaatsgevonden ver 

verwijderd van de periode waarvoor de gereserveerde volumes worden aangeboden. Dit 

veroorzaakt voor de leveranciers bijkomende onzekerheden omtrent de prijzen en een 

winstderving die overeenkomt met de “time value” van de optie. Deze twee elementen 

hebben als gevolg dat de prijs van de reserveringsoffertes stijgt. Anderzijds dekken deze 

veilingen een reserveringsperiode van één jaar, wat nadelig is gezien de beschikbaarheid 
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van 100 % dat voor de offertes wordt vereist. Een periode van minder dan één jaar, en 

bijgevolg frequentere veilingen, zouden de leveranciers toelaten beter rekening te houden 

met de kennis op kortere termijn van de beschikbaarheid van de eenheden in hun portfolio, 

wat hun risico vermindert en een gunstige invloed heeft op de prijzen van de offertes. 

De gesprekken van 2012 hebben niet geleid tot een evolutie op korte termijn, onder andere 

gezien de wettelijke context rond de mogelijke gevolgen van de jaarlijkse offerteaanvraag 

van ELIA. 

Begin 2013 hebben nieuwe gesprekken plaatsgevonden op initiatief van de Algemene 

Directie van de FOD Economie tussen de vertegenwoordigers van de Minister, de CREG, 

ELIA en de producenten. Deze gesprekken hebben ELIA ertoe aangezet in 2014 

kortetermijnveilingen voor R1 en R2 voor te stellen, voor een volume binnen de schijf 

bepaald in bovengenoemde paragraaf 27. 

43. De invoering van kortetermijnproducten bevordert de openstelling van de R1 en R2 

reservemarkt waarvoor ze worden ingevoerd. De kortetermijnveilingen zouden mogelijke 

dienstenleveranciers die in hun portfolio over weinig fysieke middelen beschikken, moeten 

toelaten een offerte te maken voor periodes van minder dan één jaar en waarvoor ze het 

risico op onbeschikbaarheid beter kunnen beheren. 

De CREG is van mening dat de bevordering van deze openstelling van de markt en de 

verhoging van de liquiditeit ervan een positieve impact zou moeten hebben op de werking 

van de markt voor de middelen bestemd voor de compensatie van de kwartieronevenwichten 

alsook op de exploitatieveiligheid van het systeem. 

Bovendien zou de invoering van de kortetermijnproducten moeten leiden tot een daling van 

de reserveringsprijzen (ceteris paribus). Enerzijds zou een stijging van de mededinging op 

deze markt namelijk een prijsdaling moeten bevorderen. Anderzijds zou een kortere 

tijdspanne tussen de datum van de veilingen en de activeringsperiode van de producten ook 

een dubbele impact moeten hebben op een daling van de reserveringsprijs aangezien de 

onzekerheid van de leverancier omtrent de marktprijzen afneemt en de periode tijdens 

dewelke de “time value” van de optie van toepassing is, korter wordt. 

De CREG beseft echter dat een opsplitsing tussen enerzijds jaarlijkse producten en 

anderzijds kortetermijnproducten kan leiden tot een suboptimale oplossing ten opzichte van 

een veiling van het totale volume op basis van kortetermijnproducten. Ze is echter van 
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mening dat, uit voorzorg op het vlak van exploitatieveiligheid en kostencontrole, een 

tussenfase van één of meerdere jaren moet worden voorzien zodat de CREG en ELIA 

kunnen controleren dat de kortetermijnveilingen ELIA toelaten verder permanent te 

beschikken over het nodige volume tegen een redelijke prijs. 

44. De CREG oordeelt dat het gedeelte van dit voorstel betreffende de invoering van 

kortetermijnproducten voldoet aan de beoordelingselementen die er rechtstreeks op van 

toepassing zijn. 

Zij onderwerpt de verlenging van de invoering van R1 en/of R2 kortetermijnproducten voor 

het boekjaar 2015 en verder echter aan een gunstige analyse van de resultaten van de 

kortetermijnveilingen vastgesteld tijdens het eerste semester van 2014 die zij in de zomer 

van 2014 zal uitvoeren. 

III.4.2. Thema 2 – Evolutie van de modaliteiten in verband met de 

tertiaire reserve gebaseerd op de productie, vanaf 1 januari 2014 

45. De evolutie van de modaliteiten in verband met de tertiaire reserve op de productie-

eenheden (R3-productie) is het gevolg van een drievoudige overweging. 

De invoering van de contractualisering van de tertiaire reserve dynamisch profiel vereist de 

aanpassing van het gedeelte van de behoeften van ELIA aan gecontracteerde tertiaire 

reserve R3 dat toegekend wordt aan elk type R3-middel. Dit punt zal in de volgende sectie 

over het thema 3 worden behandeld. 

Bovendien heeft ELIA een leveringsverplichting ingevoerd voor de reserve R3-productie. Het 

is dus belangrijk dat de leveranciers die met ELIA R3-productie hebben gecontracteerd, de 

contractuele beschikbaarheid van dit product naleven. ELIA heeft twee maatregelen voorzien 

die deze naleving van de contractuele beschikbaarheid bevorderen: enerzijds de invoering 

van een day ahead secundaire markt voor R3-productie en, anderzijds, de invoering van een 

nieuw boetesysteem. Deze twee maatregelen zijn nauw met elkaar verbonden wat betreft 

hun principe van invoering van de day ahead secundaire markt en van een nieuw 

boetesysteem voor de reserves R1 en R2 in 20137. 

                                            
7
 Zie beslissing (B)120628-CDC-1163 van de CREG van 28 juni 2012 over het voorstel van de NV 

ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 
kwartieronevenwichten - Inwerkingtreding op 1 januari 2013. 
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De CREG is van mening dat de invoering van de contractuele verplichting om reserve R3-

productie aan te bieden, gekoppeld aan de invoering van de day ahead secundaire markt en 

aan het nieuwe controle- en boetesysteem indien deze verplichting niet wordt nageleefd, 

bijdragen tot de veiligheid van de regelzone. Bovendien draagt de invoering van een 

secundaire markt bij om de markt van de reserve R3 te openen voor producenten die een 

klein aantal productie-eenheden in hun portfolio hebben en vermindert het financieel risico 

verbonden met de aanbiedverplichting. 

Tot slot stelt ELIA voor dat de prijzen van de activeringsoffertes vrij zijn en in intraday kunnen 

worden aangepast tot één uur voor de reële tijd (H-1). 

De CREG meent dat deze maatregel de leverancier zal toelaten om zich beter te schikken 

naar de marktomstandigheden en dus een positieve impact zou moeten hebben op de prijs 

van de reserveringsoffertes. 

Ze is tevens van mening dat deze maatregel de goede marktwerking bevordert aangezien hij 

een progressie toelaat van de activeringsprijzen van de verschillende soorten reserves die 

niet kunstmatig begrensd worden en zo aan de ARP meer adequate prijssignalen geeft, wat 

hen ertoe aanzet hun evenwicht te respecteren. 

46. De CREG oordeelt dat het gedeelte van dit voorstel betreffende de modaliteiten in 

verband met de R3-productie voldoet aan de beoordelingselementen die er rechtstreeks op 

van toepassing zijn. 

III.4.3. Thema 3 – Invoering van de mogelijkheid om de tertiaire 

reserve dynamisch profiel te contractualiseren, vanaf 1 januari 2014 

47. De contractualisering van de tertiaire reserve dynamisch profiel via het nieuwe product 

R3 DP is een belangrijke stap in het kader van de verbetering van de toegang van ELIA tot 

de flexibiliteit beschikbaar in de Belgische regelzone. De CREG is van mening dat de 

verbetering van deze toegang van ELIA tot de flexibiliteit belangrijk is voor de 

exploitatieveiligheid van het systeem en dat de intrede van nieuwe spelers op de markt die 

toegang geven tot middelen die nooit eerder werden voorgesteld door andere marktspelers 

een belangrijke stap is in de richting van de openstelling van de markt. 

Het product voorgesteld door ELIA is namelijk een open product in die zin dat het bestemd is 

voor het dynamisch profiel van zowel de injecties als van de afnamen en dat een offerte 

injecties en/of afnamen kan opnemen die zowel zijn aangesloten op het net van ELIA als op 
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de netten van de distributienetbeheerders. 

Het kadert in het verlengde van een pilootproject uitgevoerd door ELIA in 2013 met de 

aggregator REstore. De ervaring opgedaan in het kader van dit project werd teruggekoppeld 

naar de markt, onder andere tijdens vergaderingen van de Users’ Group van ELIA. 

Het concept van het product, met vergoeding van de reservering en zonder vergoeding van 

de activering, gekoppeld aan enkele parameters die de activeringsmogelijkheden door ELIA 

beperken, zorgt voor een atypisch product op de Belgische markt voor de compensatie van 

de kwartieronevenwichten. De doelgroep is groot aangezien het hier gaat van enkelvoudige 

injecties of afnamen tot portfolio’s die injecties en/of afnamen op alle spanningsniveaus 

samenvoegen. 

In die mate oordeelt de CREG dat het de openstelling van de markt van middelen bestemd 

voor de compensatie van de kwartieronevenwichten toelaat. 

48. Het is belangrijk dat de activering door ELIA van de R3 DP-middelen aangesloten op 

de netten van de distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”) geen exploitatieproblemen 

veroorzaakt op deze netten. Daarom heeft ELIA, in samenspraak met de DNB’s, wat betreft 

de reservering een prekwalificatieprocedure voorzien tijdens dewelke zowel ELIA als de 

DNB’s bepaalde injectie- en/of afnamepunten die in de R3 DP offerteportfolio’s vervat zitten 

en die voorbij een bepaald geactiveerd volume in hun net exploitatieproblemen veroorzaken, 

kunnen verwerpen. 

De CREG oordeelt dat deze prekwalificatie bijdraagt tot de exploitatieveiligheid van de netten 

in de Belgische regelzone aangezien zij als doel heeft exploitatieproblemen te vermijden. Ze 

laat ELIA ook toe toegang te hebben tot de decentrale middelen geprekwalificeerd door de 

DNB’s teneinde haar te helpen het evenwicht op haar net te behouden. 

49. Het product wordt gereserveerd door het te laten concurreren met het product R3-

productie. 

De vraag stelt zich hoe de behoefte aan reserve R3 van ELIA over de verschillende 

producten kan worden verdeeld (R3-productie, R3 DP, R3 ICH). De vorige jaren werd het 

volume verdeeld over de R3-productie (400 MW) en de R3 ICH (261 MW). 

Aangezien men de deelname van de vraag in de reserves en in de compensatie van de 
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kwartieronevenwichten wenst te bevorderen, is de CREG van mening dat het logisch is om 

de R3 DP niet te laten concurreren met de R3 ICH en het dus te laten concurreren met de 

R3-productie. 

ELIA stelt voor dat de selectie van de reserveringsoffertes van beide producten R3-productie 

en R3 DP gebeurt op basis van een economische optimalisering onder beperkingen, met 

andere woorden door te streven naar de laagste reserveringsprijs terwijl de verschillende 

vastgelegde voorwaarden worden nageleefd. Naast de voorwaarden inzake reservering die 

gepaard gaan met elke offerte, komen de voorwaarden erop neer dat men 400 MW reserve 

verkrijgt, met maximum 50 MW R3 DP indien men de offertes van minstens drie leveranciers 

selecteert. Teneinde een zekere diversiteit binnen de selectie van de offertes van R3 DP te 

bevorderen, wordt het maximum herleid tot 45 MW indien men de offertes van slechts twee 

leveranciers selecteert en tot 40 MW indien de offertes van slechts één leverancier van 

R3 DP worden geselecteerd. 

De offertes van R3 DP die werden geselecteerd, moeten bovendien betrekking hebben op 

injectie- en/of afnamepunten die de prekwalificatieprocedure bij de netbeheerders, met 

inbegrip van de distributienetbeheerders voor de injectie- en/of afnamepunten op deze 

netten, succesvol hebben doorstaan. 

De CREG is van mening dat wijze van R3-productie en R3 DP reserveren een manier is om 

de markt voor R3 open te stellen voor de deelname van de vraag (bovenop de R3 ICH) en 

van de decentrale productiemiddelen. 

50. Een belangrijk element is de impact op de evenwichtsperimeter van de ARP van de 

activering van het product R3 DP dat hij zelf niet heeft aangeboden. Deze impact uit zich op 

drie vlakken: de evenwichtsverantwoordelijkheid, de reactie van de ARP ten gevolge van de 

wijziging van zijn evenwichtsperimeter en het probleem van de waardering van de energie 

gewist door de activering. 

De CREG meent dat de aspecten in verband met de verantwoordelijkheid van de ARP’s in 

het kader van de activering door ELIA van de producten R3 DP met betrekking tot injecties 

en/of afnamen aanwezig in hun portfolio, expliciet in het ARP-contract moeten worden 

geregeld. 

Bovendien acht de CREG het niet wenselijk dat een ARP de activering door ELIA van R3 

DP-middelen die een invloed hebben op zijn onevenwicht en die hij zelf niet zou hebben 
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aangeboden, compenseert door een tegenactivering. Om elke tegenactivering te vermijden, 

is het nodig dat ELIA de ARP zo snel mogelijk (enkele minuten) na de activering van R3 DP 

inlicht over de impact van deze activering op zijn evenwicht. Dit probleem moet ook worden 

behandeld in het kader van het ARP-contract. 

Tot slot stelt ELIA in haar voorstel niet voor om de evenwichtsperimeter van de ARP te 

corrigeren met het door ELIA geactiveerde volume van de producten R3 DP die aanwezig 

zijn in de evenwichtsportfolio van de ARP. 

Momenteel is de activering van het product R3 DP nog steeds georiënteerd in de richting van 

een vermindering van de afname of een stijging van de injectie. Aangezien de activering van 

dit product door ELIA niet vooraan in de oproeplijst zal geplaatst worden, zal de activering 

ervan plaatsvinden in periodes tijdens dewelke de zone zich in sterk negatief onevenwicht 

bevindt, met andere woorden wanneer de injecties binnen de zone zeer onvoldoende zijn ten 

opzichte van de afnamen. Tijdens deze periodes zal de marginale prijs van de andere 

geactiveerde middelen hoog zijn aangezien alle R3-productie-middelen geactiveerd zullen 

zijn voordat ELIA de R3 DP zal activeren. 

Het niet corrigeren van de evenwichtsperimeter van de betrokken ARP’s komt erop neer dat 

elke ARP een inkomen voortvloeiend uit de impact van de activering van R3 DP op zijn 

evenwicht, wordt toebedeeld. Deze impact gaat in de richting van een vermindering van het 

negatieve onevenwicht of van een stijging van het positieve onevenwicht van zijn portfolio te 

wijten aan de activering van het product R3 DP. Het toebedeelde inkomen is het resultaat 

van de toepassing van het onevenwichtstarief wanneer de regelzone kort is (met andere 

woorden, het hoogste onevenwichtstarief) toegepast op de impact (in MW) van de activering 

van de R3 DP op het onevenwicht van zijn portfolio. 

De CREG is van mening dat het prijsrisico van de evenwichtsverantwoordelijke klein is 

gezien hetgeen hierboven werd verduidelijkt. Integendeel, ten gevolge van dit niet corrigeren 

van zijn onevenwicht zal de ARP een aanzienlijke compensatie ontvangen door middel van 

het onevenwichtstarief. In het geval dat de vraag wordt gewist, is deze compensatie bestemd 

voor de leverancier die verbonden is met de ARP en die de eindafnemers wier vraag door de 

activering van R3 DP werd gewist, bevoorraadt. De leverancier heeft namelijk energie 

aangekocht om de gewiste vraag te beleveren, maar deze levering wordt niet gemeten 

aangezien de overeenstemmende vraag werd gewist, en geeft bijgevolg geen aanleiding tot 

enige vergoeding van de leverancier door zijn afnemer. Het niet corrigeren van het 

onevenwicht van de ARP compenseert deze niet gemeten levering tegen het 
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onevenwichtstarief. 

Gezien het voorgaande oordeelt de CREG dat het financieel risico van de ARP/leverancier 

klein is. Daarnaast is ze ook van mening dat het financieel risico verbonden aan een 

activering van R3 DP door ELIA wanneer de zone lang is, en dus wanneer het 

evenwichtstarief veel nadeliger is, ook klein is. 

In het kader van de invoering van het nieuwe product R3 DP is de CREG van mening dat, 

gezien zowel ELIA als de marktspelers hieromtrent weinig ervaring hebben, het voorstel van 

ELIA op korte termijn een evenwichtige en niet-discriminerende aanpak vormt voor de 

verschillende soorten marktspelers. Dit standpunt van de CREG zal worden herbekeken in 

het licht van de eerste lering getrokken uit de invoering van het product. 

51. Bijgevolg oordeelt de CREG dat dit gedeelte van het voorstel voldoet aan de 

beoordelingselementen. 

De CREG vraagt echter aan ELIA om haar een voorstel van de nodige wijzigingen van het 

ARP-contract voor te leggen. Ze zal zich in de beslissing over dit voorstel van ELIA 

uitspreken over deze aanpassingen. 

52. Bovendien is de CREG van mening dat voorzichtigheid geboden is wat betreft de 

invoering van een dergelijk product. Het gaat om een vernieuwend product, dat niet enkel 

een impact heeft op de leverancier van het dynamisch profiel en op zijn klant, maar ook op 

andere spelers, of deze nu actief zijn op het net van ELIA of op de distributienetten. Bijgevolg 

is de CREG van mening dat men eerst lering moet trekken na de invoering van het product 

vanaf 1 januari 2014, alvorens hiermee verder te gaan. De CREG geeft dus de voorkeur aan 

een beperking van de periode van invoering van een dergelijk product tot de jaren 2014 en 

2015. 

III.4.4. Thema 4 – Verlenging van de IGCC-netting voor onbepaalde 

duur, vanaf 30 september 2013 

53. ELIA heeft bij haar voorstel een verslag gevoegd betreffende de deelname aan de 

IGCC in de periode van oktober 2012 tot april 2013. 

Dit verslag besluit dat gedurende deze periode aan de minimumverwachtingen ten opzichte 

van de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC wordt voldaan, namelijk in de 
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vorm van een verbetering van de kwaliteit van de ACE8, de algemene daling van de energie 

geactiveerd in secundaire regeling en de afwezigheid van ongunstige gevolgen op financieel 

vlak. 

De voorziene evolutie wat betreft een doeltreffender gebruik van de capaciteiten op de 

grenzen zou dit positieve resultaat verder moeten versterken. 

54. De CREG oordeelt dat de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC in het 

geheel genomen talrijke voordelen biedt. 

Vooreerst is het een belangrijke stap in de richting van de integratie van de Belgische markt 

voor automatische middelen bestemd voor de compensatie van de kwartieronevenwichten in 

een markt die op Europees vlak veel ruimer is. Op die manier bevordert het een betere 

openstelling van de markt voor reserve R2. 

Zoals aangetoond in het verslag verbetert het tevens de exploitatieveiligheid. Daarnaast 

biedt het aan ELIA de gelegenheid om over meer flexibiliteit te beschikken wat betreft de 

exploitatie van de Belgische regelzone. 

Tot slot houdt het voor ELIA een vermindering van de kosten voor de activering van de 

regeling in, en bijgevolg ook een daling van het tarief toegepast op de onevenwichten. 

55. Bovendien is de CREG van mening dat elke toekomstige wijziging van het algoritme 

van de IGCC een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten is. 

Bijgevolg vraagt de CREG dat haar tijdig het principe van elke wijziging wordt overgemaakt 

in het kader van artikel 159, § 1, van het technisch reglement. 

Indien de nieuwe optimaliseringsmodule die momenteel wordt getest en die in deel 6.1 van 

het voorstel wordt beschreven, geen andere wijziging inhoudt dan de beschreven wijzigingen 

(ook wat betreft de verdeling van de opbrengsten tussen de TSO’s en de bepaling van de 

regelingsprijs), dan is de CREG van mening dat deze wijziging deel uitmaakt van het 

voorstel. 

                                            
8
 « Area Control Error » of resterend onevenwicht van de regelzone (na compensatie door activering 

van de reserves) wanneer de impact van de frequentieafwijking ten opzichte van de streefwaarde 
wordt opgenomen. 
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De CREG vraagt echter aan ELIA om haar na één jaar werking van het nieuwe model of, 

indien dit vroeger plaatsvindt, vóór de volgende wijziging van het algoritme of het model van 

IGCC, een verslag over te maken waarin de voor- en nadelen van de deelname van de 

Belgische regelzone aan de IGCC vóór en na de invoering van het nieuwe model met elkaar 

worden vergeleken en becijferd. 

56. Wat betreft de transparantie behoudt het voorstel de inlichtingen die sinds het begin 

van de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC op de website van ELIA ter 

beschikking worden gesteld van de markt. 

57. Op het vlak van monitoring heeft ELIA haar verbintenissen beschreven in haar 

oorspronkelijk voorstel van augustus 2012 alsook hetgeen de CREG had gevraagd in haar 

bijhorende beslissing9, nageleefd. 

Aangezien de periode van één jaar nog niet verstreken is, vraagt de CREG aan ELIA om 

haar een verslag over te maken dat vergelijkbaar is met het verslag dat bij het voorstel werd 

gevoegd, maar dat de periode van oktober 2012 tot september 2013 dekt. Daarnaast 

verzoekt zij ELIA ook om haar de beslissing van de ENTSO-E betreffende de verlenging van 

de deelname van de Belgische regelzone aan de IGCC, over te maken. 

De CREG oordeelt dat dit voorstel voldoet aan de beoordelingselementen die er rechtstreeks 

op van toepassing zijn en dat het de andere bovenvermelde kenmerken van het 

mechanisme van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten behoudt. 

III.5 Overwegingen 

58. Gezien het belang van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van 

het transmissienet in de regelzone wenst de CREG in de onderhavige beslissing enkele 

overwegingen mee te delen in het kader van de toekomstige bijstellingen van deze regels. 

59. Gezien het gebrek aan ervaring met betrekking tot het product R3 DP aangehaald in 

bovenvermelde paragraaf 50, vraagt de CREG aan ELIA om de eerste maanden van het 

gebruik van het nieuwe product R3 DP te analyseren teneinde na te gaan of aanpassingen 

                                            
9
 Beslissing (B)120906-CDC-1188 van de CREG van 6 september 2012 over het voorstel van de NV 

ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de 
compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, met uitwerking vanaf 1 oktober 2012 



 28/30 

nodig zijn om zich ervan te vergewissen dat dit product werkelijk niet-discriminerend is en om 

in die zin na één jaar gebruik, of eerder indien zij dit nodig acht, een verslag op te stellen ter 

attentie van de CREG. 

Daarnaast verzoekt zij ELIA ook om uiterst waakzaam te zijn wat betreft het niet-

discriminerende aspect bij de selectie van de te activeren offertes wanneer slechts een deel 

van de capaciteit van R3 DP gereserveerd door ELIA wordt geactiveerd. 

60. In haar beslissing 116310 vroeg de CREG aan ELIA om de secundaire markt voor 

reserve R1 en R2 met ingang vanaf 1 januari 2014 uit te breiden naar de intraday-markt. De 

CREG betreurt het feit dat ELIA deze modaliteiten niet in het voorstel heeft opgenomen. 

Deze zouden ELIA namelijk toelaten te beschikken over meer reserve R1 of R2 wanneer de 

middelen die bijdragen tot deze reserves uitvallen. Dit zou ook toelaten het risico waaraan de 

leveranciers van deze diensten worden blootgesteld, te verkleinen en zou bijgevolg de markt 

voor R1 en R2 aantrekkelijker maken voor mogelijke leveranciers die binnen hun eigen 

portfolio slechts over weinig dekkingsmogelijkheden beschikken. 

Bijgevolg herhaalt de CREG haar vraag aan ELIA om zo snel mogelijk en in ieder geval ten 

laatste op 1 januari 2015 de uitbreiding tot de intraday-markt van de secundaire markt voor 

R1 en R2 in haar volgende voorstel op te nemen, zoals reeds het geval is voor de day 

ahead-markt. Zij formuleert hetzelfde verzoek voor de secundaire markt van R3-productie. 

61. Ook is de CREG van mening dat het nuttig zou zijn om een secundaire markt voor het 

product R3 DP te voorzien die van bij het begin de intraday-markt omvat. Deze secundaire 

markt zou beperkt blijven tot geprekwalificeerde injectie- en/of afnamepunten. Bijgevolg 

vraagt de CREG aan ELIA om de invoering van een dergelijke secundaire markt in haar 

volgende voorstel op te nemen. 

62. Wat betreft de transparantie vraagt de CREG aan ELIA om desgevallend de 

documenten waarin de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 

kwartieronevenwichten worden beschreven en die naar aanleiding van de onderhavige 

beslissing zouden moeten worden aangepast, op haar website bij te werken. 

 

                                            
10

 Beslissing (B)120628-CDC-1163 van de CREG van 28 juni 2012, paragraaf 31. 



 29/30 

IV. BESLISSING 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement 

voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, onder meer 

artikel 159, § 1, onder voorbehoud van hetgeen geformuleerd werd in paragraaf 13 van 

onderhavige beslissing. 

Gelet op het voorstel "Proposition de règles de fonctionnement du marché relatif à la 

compensation des déséquilibres quart horaires - Entrée en vigueur le 1er janvier 2013", 

overgemaakt door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR per schrijven van 31 mei 2013. 

Overwegende dat de NV ELIA SYSTEM OPERATOR zijn voorstel heeft ingediend voor 

gedeeltelijke inwerkingtreding in 2013 en volledige inwerkingtreding vanaf 1 januari 2014. 

Overwegende dat het voorstel de voorschriften naleeft van de relevante artikelen van het 

technisch reglement van 2002 weergegeven in deel I van deze beslissing en dat het voldoet 

aan de beoordelingselementen ontwikkeld in deel III.2. van deze beslissing. 

Overwegende de specifieke analyse betreffende de invoering van de mogelijkheid om de 

tertiaire reserve dynamisch profiel te contractualiseren, gemaakt onder de titel III.4.3 van de 

onderhavige beslissing. 

Beslist de CREG, in het raam van de opdracht die haar wordt toevertrouwd door artikel 159, 

§1, van het technisch reglement, het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR goed te 

keuren: 

 voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 voor wat betreft de invoering 

van de contractualisering op korte termijn van primaire en secundaire reserve, 

 voor de periode beginnend op 1 januari 2014 voor onbepaalde duur voor wat betreft de 

modaliteiten van de tertiaire reserve gebaseerd op de productie, 

 voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2015 voor wat betreft de invoering 

van de mogelijkheid tot contractualisering van tertiaire reserve dynamisch profiel, 

 voor de periode beginnend op 30 september 2013 voor onbepaalde duur voor wat 

betreft de verlenging van de IGCC-netting. 



 30/30 

Indien zij de mogelijkheid tot contractualisering van de tertiaire reserve dynamisch profiel na 

31 december 2015 wenst te verlengen, verzoekt de CREG ELIA om ten laatste in 2015 voor 

uitwerking vanaf 1 januari 2016 een nieuw aangepast voorstel in te dienen volgens een 

kalender die verenigbaar is met een beslissing van de CREG, met inbegrip van de 

voorafgaande raadpleging. 

De CREG beslist echter ook dat de NV ELIA SYSTEM OPERATOR de nodige acties dient te 

ondernemen om te voldoen aan de opmerkingen die onder meer werden gemaakt in de 

paragrafen 51, 59, 60, 61 en 62 van deze beslissing en om de datums na te leven die voor 

het verwezenlijken van deze acties worden aangegeven. 

Verder herinnert de CREG aan de noodzaak voor de NV ELIA SYSTEM OPERATOR om 

over de reserves te beschikken die het onderwerp vormen van de beslissing van de CREG 

van 26 juni 2013 over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de 

bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2014. 

De CREG herinnert er tevens aan dat de NV ELIA SYSTEM OPERATOR de 

overeenkomsten verbonden aan de compensatie van de kwartieronevenwichten in 

overeenstemming dient te brengen met de marktregels die de onderhavige beslissing 

inhoudt. 

Verder behoudt de CREG zich het recht voor om op elk ogenblik bijkomende opmerkingen te 

formuleren, in voorkomend geval in een latere beslissing. 

Ten slotte behoudt de CREG zich tevens het recht voor om een ex post controle uit te 

voeren van de toepassing van de in onderhavige beslissing goedgekeurde regels met 

betrekking tot de reservering van de kortetermijnproducten. 

 

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